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Sertipiko ng Katumpakan
Ako, si Debra Bowen, Sekretarya ng Estado ng Estado ng California, sa pamamagitan nito ay nagpapatunay na ang mga
panukalang-batas na kasama rito ay isusumite sa mga manghahalal ng Estado ng California sa Pambuong-estadong Espesyal na
Eleksiyon na gaganapin sa buong Estado sa Mayo 19, 2009, 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-18 araw ng Marso, 2009.

Debra Bowen
Sekretarya ng Estado

Sekretarya ng Estado
Mahal na Kapwa Botante:
Sa pagpaparehistro upang makaboto, gumawa ka ng unang hakbang sa pagganap ng isang aktibong
papel sa pagpapasiya ng hinaharap ng California. Ngayon, upang tulungan ka na gawin ang iyong mga
desisyon, ginawa ng aking opisina itong Opisyal na Patnubay na Impormasyon Para sa Botante na
nagtataglay ng mga walang-pinapanigang pagsusuri ng batas at maaaring maging mga gastos ng mga
nagbabayad ng buwis na inihanda ni Pambatasang Manunuri Mac Taylor, mga pangangatwirang panig at
laban sa mga panukalang-batas sa balota na inihanda ng mga tagapagtaguyod at kalaban, teksto ng mga
iminumungkahing batas na binasa para sa katumpakan ni Pambatasang Abugada Diane F. Boyer-Vine, at
iba pang kapaki-pakinabang na impormasyon. Ang paglilimbag ng patnubay na ito ay ginawa sa ilalim ng
pangangasiwa ni Tagalimbag ng Estado Geoff Brandt.
Ang pagboto ay madali, at sinumang nakarehistrong botante ay maaaring bumoto sa pamamagitan
ng koreo o sa isang lugar ng botohan. Ang huling araw upang humiling ng isang balota ng pagboto sa
pamamagitan ng koreo ay Mayo 12.
Maraming iba pang paraan upang lumahok sa proseso ng eleksiyon. Ikaw ay maaaring:
• Maging isang manggagawa sa lugar ng botohan sa Araw ng Eleksiyon, tutulong na gawing mas
madali ang pagboto para sa lahat ng mga karapat-dapat na botante at poprotektahan ang mga balota
hanggang mabilang ang mga ito ng mga opisyal sa mga eleksiyon;
• Ikalat ang salita tungkol sa mga huling araw ng pagpaparehistro ng botante at mga karapatan sa
pagboto sa pamamagitan ng mga email, tawag sa telepono, polyeto, at mga paskil; at
• Tumulong na edukahan ang ibang mga botante tungkol sa mga isyu sa pamamagitan ng pagoorganisa ng mga grupong tumatalakay o paglahok sa mga pakikipagtalakayan sa mga kaibigan,
pamilya, at mga lider ng komunidad.
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa kung paano at saan boboto, at ang iba pang mga paraan na
makakalahok ka sa proseso ng eleksiyon, tumawag sa (800) 339-2957 o bisitahin ang www.sos.ca.gov.
Isang magandang pribilehiyo sa isang demokrasya na magkaroon ng mapipili at ng karapatan na isatinig
ang iyong opinyon. Ipinatatala mo man ang iyong balota sa isang lugar ng botohan o sa pamamagitan
ng koreo, hinihimok kita na mag-ukol ng panahon upang basahing mabuti ang tungkol sa iyong mga
karapatan sa pagboto at ang bawat panukalang-batas sa balota sa patnubay na impormasyon na ito.
Salamat sa pagiging seryoso mo sa iyong sibikong responsibilidad at pagpaparinig ng iyong tinig!
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BISITAHIN ANG WEBSITE NG SEKRETARYA NG ESTADO UPANG:
• Tingnan ang impormasyon sa mga pambuong-estadong panukalang-batas sa
www.voterguide.sos.ca.gov
• Magsaliksik tungkol sa mga kontribusyon sa kampanya at mga aktibidad na paglolobi
http://cal-access.sos.ca.gov/campaign
• Hanapin ang iyong lugar ng botohan sa Araw ng Eleksiyon sa
www.sos.ca.gov/elections/elections_ppl.htm
• Kumuha ng impormasyon tungkol sa balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo sa
www.sos.ca.gov/elections/elections_m.htm
• Manood ng aktuwal na mga resulta ng eleksiyon sa Araw ng Eleksiyon sa
http://vote.sos.ca.gov
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Tungkol sa mga Pangangatwiran sa Balota
Ang Opisina ng Sekretarya ng Estado ay hindi sumusulat ng mga pangangatwiran sa balota.
Ang mga pangangatwirang panig at laban sa mga panukalang-batas sa balota ay ibinibigay
ng mga tagapagtaguyod at kalaban ng mga panukalang-batas sa balota. Kung maraming
pangangatwiran ang isinumite na panig o laban sa isang panukalang-batas, ang batas ay
nag-aatas na ang unang priyoridad ay ibigay sa mga pangangatwirang isinulat ng mga
mambabatas sa kaso ng mga pambatasang panukalang-batas, at ang mga pangangatwirang
isinulat ng mga tagapagtaguyod ng isang inisyatibo o reperendum sa kaso ng isang inisyatibo
o reperendum na panukalang-batas.
Ang kasunod na priyoridad para sa lahat ng mga panukalang-batas ay pupunta sa mga tunay
na kapisanan ng mga mamamayan at saka sa mga indibidwal na botante. Ang isinumiteng
pananalita sa pangangatwiran ay hindi maaaring beripikahin para sa katumpakan o palitan sa
anumang paraan maliban kung ang isang hukuman ay nag-utos na ito ay palitan.

Hanapin ang Iyong Lugar ng Botohan
Ang mga lugar ng botohan ay pinag-uugnay ng mga opisina sa mga eleksiyon ng county.
Ang iyong lugar ng botohan ay ililista sa panlikod na pabalat ng librito ng halimbawang
balota ng iyong county.
Maraming opisina ng mga eleksiyon ng county na nag-aalay ng tulong sa paghahanap ng lugar
ng botohan sa pamamagitan ng mga website o walang-bayad na mga numero ng telepono. Para
sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang website ng Sekretarya ng Estado sa www.sos.ca.gov/
elections/elections_d.htm o tumawag sa walang-bayad na Linya ng Botante sa (800) 339-2957.
(Tala: Kung lumipat ka sa iyong bagong tirahan pagkatapos ng Mayo 4, 2009, maaari kang
bumoto sa iyong dating lugar ng botohan.)

Mga Pansamantalang Balota
Ang iyong pangalan ay wala sa listahan ng botante sa iyong lugar ng botohan, may karapatan
kang bumoto ng isang “pansamantalang” balota sa alinmang lugar ng botohan sa county
kung saan nakarehistro ka para makaboto.
Ang iyong pansamantalang balota ay ibibilang pagkatapos kumpirmahin ng mga opisyal sa
mga eleksiyon ng county na ikaw ay nakarehistro para makaboto at hindi bumoto sa ibang
lugar sa kaparehong eleksiyon. Ang manggagawa sa botohan ay makakapagbigay sa iyo ng
impormasyon tungkol sa kung paano matitiyak na ang iyong pansamantalang balota ay
ibinilang, at, kung hindi ito ibinilang, ang dahilan kung bakit.
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MADALING-MASASANGGUNING PATNUBAY
1A

BADYET NG ESTADO. NAGBABAGO SA PROSESO NG BADYET
NG CALIFORNIA. NAGLILIMITA SA PAGGASTA NG ESTADO.
DINARAGDAGAN ANG PONDO SA PAGPAPATATAG NG BADYET
SA “TAG-ULAN.”

BUOD

Inilagay sa balota ng Lehislatura

P ROP

PROP

PAGPOPONDO SA EDUKASYON. PLANO SA PAGBABAYAD.

1B
Inilagay sa balota ng Lehislatura

BUOD

Nagbabago sa proseso ng badyet. Maaaring maglimita sa mga kakulangan at
paggasta sa hinaharap sa pamamagitan ng pagdaragdag sa laki ng pondo sa “tagulan” ng estado at pag-aatas ng higit sa pangkaraniwang mga kita na idedeposito
dito, para gamitin sa mga panahon ng paghina ng kabuhayan at ibang mga layunin.
Tama sa Pananalapi: Mas matataas na mga kita sa buwis ng estado na halos $16
na bilyon mula 2010–11 hanggang 2012–13. Sa paglipas ng panahon, mas
maraming pera sa reserba sa tag-ulan ng estado at maaaring mas kaunting pagtaas at
pagbaba sa paggasta ng estado.

Nag-aatas ng mga suplementong pagbabayad sa mga lokal na distrito ng paaralan at
mga kolehiyo ng komunidad upang tugunan ang mga bagong pagbawas sa badyet.
Tama sa Pananalapi: Maaaring mga matitipid ng estado na hanggang maraming
bilyong dolyar sa 2009–10 at 2010–11. Maaaring mga gastos ng estado na bilyunbilyong dolyar taun-taon pagkaraan.

ANG IBIG SABIHIN NG INYONG BOTO

ANG IBIG SABIHIN NG INYONG BOTO

botong OO sa
OO Ang
panukalang-batas na ito ay

botong HINDI sa
HINDI Ang
panukalang-batas na ito

botong OO sa
OO Ang
panukalang-batas na ito ay

botong HINDI sa
HINDI Ang
panukalang-batas na ito

nangangahulugang: Ang iba’t-ibang
gawain ng estado sa pagbabadyet ay
babaguhin. Sa ilang kaso, ang estado ay
magtatabi ng mas maraming pera sa isa
sa mga reserbang pondo nito sa “tagulan.” Ang mga mas matataas na buwis
na ipinasa kamakailan ay palalawigin ng
hanggang dalawang taon.

ay nangangahulugang: Walang mga
pagbabago na gagawin sa kasalukuyang
mga gawain ng estado sa pagbabadyet
o sa mga reserbang pondo nito sa tagulan. Ang mga mas matataas na buwis
na ipinasa kamakailan ay matatapos
bago lumampas ang 2010–11.

nangangahulugang: Ang estado
ay gagawa ng mga suplementong
pagbabayad sa mga paaralan at mga
kolehiyo ng komunidad simula sa
2011–12. Ang mga pagbabayad na ito
ay papalit sa ibang mga pagbabayad na
maaaring iatas na gawin ng estado sa
mas naunang mga taon.

ay nangangahulugang: Ang estado ay
hindi gagawa ng mga suplementong
pagbabayad sa mga paaralan at mga
kolehiyo ng komunidad, at sa halip ay
gagawa ng ibang mga pagbabayad gaya ng
iniaatas sa ilalim ng kasalukuyang batas.

MGA PANGANGATWIRAN

MGA PANGANGATWIRAN

sa 1A:
PANIG Oo
REPORMAHIN ANG

1A ay hindi ang
LABAN Ang
ipinangangako ng mga

krisis sa badyet
Walang pangangatwirang
PANIG Ang
ay nagbawas ng $12 bilyon LABAN laban sa Proposisyon 1B

ATING SIRANG SISTEMA NG
BADYET. Ang 1A ay pumipilit ng
katatagan at pananagutan sa badyet. Ito
ay mahigpit na naglilimita ng paggasta
ng estado at nag-uutos ng isang mas
malaking pondo sa tag-ulan—pinipilit
ang mga pulitiko na mag-impok ng mas
marami sa mga magagandang taon upang
pigilan ang mga pagtaas ng buwis at mga
pagbawas sa mga paaralan, kaligtasan
ng publiko at ibang mga mahahalagang
serbisyo sa mga masasamang taon.

tagasuporta nito. Bakit? Dahil ang 1A
ay: Tinatrato ang “Pondo sa Tagulan” na isang pondo para sa patagong
layunin para sa Pork Barrel na paggasta;
Maaaring ipilit ang mga pagbawas ng
serbisyo kahit sa mga magagandang
panahon; Hihimok ng walanglimitasyong mga pagtaas ng buwis—hindi
pinatitigil ang mga ito; Nagbibigay
ng hindi nasusuring kapangyarihan sa
Gobernador. Bumoto ng Hindi sa 1A.

mula sa ating mga paaralan. Higit
sa 5,000 guro ang natanggal, libu-libo
pa ang nanganganib. Ang Prop. 1B
ay nagsisimula ng proseso ng
pagbabayad sa ating mga paaralan at
mga kolehiyo ng komunidad habang
bumubuti ang mga kondisyong
pangkabuhayan. Ang ating kinabukasan
ay nakadepende sa pamumuhunan
na ginagawa natin sa pagbibigay ng
edukasyon sa ating mga bata.

na isinumite.

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON

PABOR
Budget Reform Now
(866) 978-3444
info@cabudgetreformnow.com
www.cabudgetreformnow.com

PABOR
Andrea Landis
Kaufman Campaign Consultants
1510 J Street, Suite 210
Sacramento, CA 95814
(916) 443-7817
www.YES1B.com

KONTRA
Douglas Herman
790 E. Colorado Blvd.,
Suite #506
Pasadena, CA 91101
(626) 535-0713
www.VoteNoOn1A.com

KONTRA
Walang ibinigay na impormasyon
tungkol sa matatawagan.

Ma da ling -Ma sa sa ng g uning Pa tnub ay
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MADALING-MASASANGGUNING PATNUBAY
P ROP

BATAS SA PAGSASAMODERNO NG LOTERYA.

1C

PROP

1D
Inilagay sa balota ng Lehislatura

BUOD

NANGANGALAGA SA PAGPOPONDO SA MGA SERBISYO
SA MGA BATA. TUMUTULONG NA BALANSEHIN ANG BADYET
NG ESTADO.
Inilagay sa balota ng Lehislatura

BUOD

Nagpapahintulot na isamoderno ang loterya ng estado upang pabutihin ang
pagganap nito sa pamamagitan ng mga mas malalaking ibinabayad, mas mabuting
pagbebenta, at mabisang pamamahala. Nag-aatas sa estado na panatilihin ang pagaari sa loterya at nag-aawtorisa ng mga karagdagang hakbang ukol sa pananagutan.
Nangangalaga sa mga antas ng pagpopondo para sa mga paaralan na kasalukuyang
ipinagkakaloob ng mga kita sa loterya. Mas maraming mga kita sa loterya ang
gagamitin upang tugunan ang kasalukuyang kakulangan sa badyet at bawasan
ang pangangailangan ng mga karagdagang pagtaas ng buwis at mga pagbawas sa
mga programa ng estado. Tama sa Pananalapi: Nagpapahintulot ng $5 bilyon na
paghiram mula sa mga kita ng loterya sa hinaharap upang makatulong na balansehin
ang badyet sa 2009–10 ng estado. Ang serbisyo-sa-utang na mga pagbabayad sa
paghiram na ito at mas matataas na mga pagbabayad sa edukasyon ay malamang na
gawing mas mahirap na balansehin ang mga badyet ng estado sa hinaharap.

Pansamantalang nagtatadhana ng mas malaking kakayahang mag-akma sa
pagpopondo upang panatilihin ang mga serbisyong pangkalusugan at pantao
para sa mga bata habang tumutulong na balansehin ang badyet ng estado sa isang
mahirap na ekonomiya. Tama sa Pananalapi: Mga matitipid sa Pangkalahatang
Pondo ng estado na hanggang $608 milyon sa 2009–10 at $268 milyon taun-taon
mula 2010–11 hanggang 2013–14. Mga kaukulang pagbawas sa pagpopondo
para sa mga programang maagang pagpapaunlad ng bata na ipinagkakaloob ng
Programa sa mga Bata at mga Pamilya ng California.

ANG IBIG SABIHIN NG INYONG BOTO

ANG IBIG SABIHIN NG INYONG BOTO

botong OO sa panukalangbotong HINDI sa
OO Ang
HINDI Ang
batas na ito ay nangangahulugang:
panukalang-batas na ito ay

botong OO sa
OO Ang
panukalang-batas na ito ay

botong HINDI sa
HINDI Ang
panukalang-batas na ito ay

Ang estado ay pahihintulutan na
humiram ng $5 bilyon mula sa kita ng
loterya sa hinaharap upang tumulong
na balansehin ang badyet sa 2009-10 ng
estado, at upang humiram din ng mga
karagdagang pondo sa bandang huli. Ang
Loterya ng California ay magkakaroon
ng mas malaking kakayahang magakma upang itaas ang mga pagbebenta
at kita nito. Ang mga pagbabayad
ng loterya sa mga institusyong pangedukasyon ay matatapos, at daragdagan
ng Pangkalahatang Pondo ang mga
pagbabayad nito sa edukasyon upang
makabawi para sa pagkawala ng mga
pondong ito ng loterya.

nangangahulugang: Ang isang bahagi ng
mga pondong naunang inaprobahan ng
mga botante upang suportahan ang mga
programang maagang pagpapaunlad ng
bata sa pamamagitan ng Programa sa
mga Bata at mga Pamilya ng California
ay pansamantalang ililipat sa susunod
na maraming taon upang magkamit
ng mga matitipid sa badyet ng
Pangkalahatang Pondo ng estado.

nangangahulugang: Ang Programa sa
mga Bata at mga Pamilya ng California
ay patuloy na tatanggap ng lahat ng
pagpopondo na inilalaan ngayon para
sa pagpapalawak ng mga programang
maagang pagpapaunlad ng bata. Ang
ibang mga pagbawas sa badyet o
mga pagtaas ng kita ay kakailanganin
upang tugunan ang mga problema sa
pananalapi ng estado.

nangangahulugang: Ang estado ay hindi
makakahiram mula sa mga kita ng
loterya upang tumulong na balansehin
ang badyet ng estado. Ang loterya ay
patuloy na magpapatakbo na tulad ng
ginagawa nito ngayon, na ang mga kita
ay inilalaan sa edukasyon.

MGA PANGANGATWIRAN

MGA PANGANGATWIRAN

Oo sa Prop. 1C AY
PANIG Ang
NAGSASAMODERNO

botong hindi sa
LABAN Ang
panukalang-batas na ito

Proposisyon 1D ay
PANIG Ang
nagpoprotekta sa mga

ng Proposisyon
LABAN Kinukuha
1D ang $1.6 na bilyon

NG ATING LOTERYA at lumilikha
ng hanggang $5 bilyon sa bagong
kita—nang hindi nagtataas ng mga
buwis. Ang Prop. 1C ay gumagarantiya
na ang mga paaralan ay tatanggap ng
antas ng pagpopondo ng loterya na
natatanggap ng mga ito ngayon. Ang
Prop. 1C ay tutulong na pigilan ang
mga karagdagang pagtaas ng buwis
at mas malalaking mga pagbawas sa
kaligtasan ng publiko at mga paaralan.

ay hahayaan ang loterya ng estado sa
kalagayan na hinangad ng mga botante
nang bumoto sila para sa Proposisyon
37 noong 1984. Ang pagpopondo ng
loterya ng estado sa edukasyon ay hindi
magbabawas o magbabago sa anumang
paraan.

mahihinang bata habang tumutulong
sa California na sarhan ang $42
bilyong puwang sa badyet. Ito ay
pansamantalang naglilipat ng isang
bahagi ng hindi pa nagagastang $2.5
bilyon sa mga kuwenta ng Komisyon
ng First 5 upang pondohan ang mga
mahahalagang serbisyong pangkalusugan
at panlipunan para sa mga batang wala
pang 5 taong gulang at nagpoprotekta
laban sa mga pagbawas sa hinaharap.

mula sa mga lokal na programa sa
kalusugan at edukasyon para sa mga
maliliit na bata at ibinibigay ito sa
mga pulitiko sa Sacramento. Nilalabag
ng Prop. 1D ang kagustuhan ng mga
botante na dalawang beses na nagaproba sa mga pondong ito para sa
mga lokal na programa sa kalusugan,
edukasyon, at laban sa paninigarilyo.
Ang ipinag-uutos ng botante na lokal
na kontrol ay pinapalitan ng Prop. 1D
ng burukrasya sa Sacramento.

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON

PABOR
Budget Reform Now
(866) 978-3444
info@cabudgetreformnow.com
www.cabudgetreformnow.com

PABOR
Walang ibinigay na impormasyon
tungkol sa matatawagan.
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KONTRA
Senator Bob Huff
1017 L Street #401
Sacramento, CA 95814
(909) 396-6474

Ma da l i n g- Ma s as an g g u n in g Patn u b a y

KONTRA
Protect Children and Families:
Vote No on Prop. 1D
2340 Powell St. #164
Emeryville, CA 94608
(510) 672-1016
info@NoOnProposition1D.com
www.NoOnProposition1D.com

MADALING-MASASANGGUNING PATNUBAY
P ROP

1E

PAGPOPONDO PARA SA MGA SERBISYO SA KALUSUGAN
NG ISIP. PANSAMANTALANG PAGBABAGO NG PAGLALAAN.
TUMUTULONG NA BALANSEHIN ANG BADYET NG ESTADO.
Inilagay sa balota ng Lehislatura

BUOD

1F

MGA SUWELDO NG MGA INIHALAL NA OPISYAL. PINIPIGILAN
ANG MGA PAGTAAS NG BAYAD SA MGA TAON NG
KAKULANGAN SA BADYET.

BUOD

Inilagay sa balota ng Lehislatura

PROP

Tumutulong na balansehin ang badyet ng estado sa pamamagitan ng pagsusog
sa Batas sa mga Serbisyo sa Kalusugan ng Isip (Proposisyon 63 ng 2004) upang
ilipat ang mga pondo, para sa dalawang taon, upang bayaran ang mga serbisyo sa
kalusugan ng isip na ipinagkakaloob sa pamamagitan ng Programang Maaga at
Pana-panahong Pagsusuri, Diyagnosis, at Paggamot para sa mga bata at mga bata
pang may sapat na gulang. Tama sa Pananalapi: Mga matitipid sa Pangkalahatang
Pondo ng estado na humigit-kumulang na $230 milyon taun-taon para sa dalawang
taon (2009–10 at 2010–11). Kaukulang pagbawas sa pagpopondo para sa mga
programang kaugnay ng Batas sa mga Serbisyo sa Kalusugan ng Isip.

Humihimok ng mga balanseng badyet ng estado sa pamamagitan ng pagpigil sa
mga inihalal na Miyembro ng Lehislatura at pambuong-estadong opisyal na batay
sa saligang-batas, kabilang ang Gobernador, na tumanggap ng mga pagtaas ng bayad
sa mga taon na ang estado ay may kakulangan sa badyet. Nag-uutos sa Direktor ng
Pananalapi na alamin kung ang isang partikular na taon ay isang taon ng kakulangan
sa badyet. Pinipigilan ang Komisyon ng mga Mamamayan sa Kabayaran na itaas
ang mga suweldo ng mga inihalal na opisyal sa mga taon na ang Espesyal na Pondo
para sa mga Kawalan ng Katiyakan sa Kabuhayan ng estado ay nasa negatibo ng
isang halagang kapantay ng o mas malaki kaysa isang porsiyento ng Pangkalahatang
Pondo. Tama sa Pananalapi: Mga maliliit na matitipid ng estado na may kaugnayan
sa mga suweldo ng inihalal na opisyal ng estado sa ilang kaso na ang estado ay
inaasahan na tatapusin ang taon nang may kakulangan sa badyet.

ANG IBIG SABIHIN NG INYONG BOTO

ANG IBIG SABIHIN NG INYONG BOTO

botong OO sa
OO Ang
panukalang-batas na ito ay

botong HINDI sa
HINDI Ang
panukalang-batas na ito

botong OO sa
OO Ang
panukalang-batas na ito ay

botong HINDI sa
HINDI Ang
panukalang-batas na

nangangahulugang: Ang isang bahagi ng
mga pondong naunang inaprobahan ng
mga botante sa ilalim ng Proposisyon
63 upang suportahan ang pagpapalawak
ng mga pangkomunidad na programa sa
kalusugan ng isip ay ililipat sa susunod
na dalawang taon upang magkamit
ng mga matitipid sa badyet ng
Pangkalahatang Pondo ng estado.

ay nangangahulugang: Lahat ng mga
pondo ng Proposisyon 63 ay patuloy
na gagamitin upang suportahan ang
pagpapalawak ng mga pangkomunidad
na programa sa kalusugan ng isip.
Ang ibang mga pagbawas sa badyet o
mga pagtaas ng kita ay kakailanganin
upang tugunan ang mga problema sa
pananalapi ng estado.

nangangahulugang: Ang mga miyembro
ng Lehislatura, ang Gobernador, at
ibang mga inihalal na opisyal ng estado
ay hindi makakatanggap ng mga
pagtaas ng suweldo sa mga partikular
na kaso na ang Pangkalahatang Pondo
ng estado ay inaasahan na tatapusin ang
taon nang may kakulangan.

ito ay nangangahulugang: Ang isang
komisyon na itinatag ng mga botante
noong 1990 ay maaaring patuloy na
magbigay ng mga pagtaas ng suweldo
sa mga Miyembro ng Lehislatura, sa
Gobernador, at sa ibang mga inihalal
na opisyal ng estado sa alinmang
taon, kabilang ang mga kaso na ang
Pangkalahatang Pondo ng Estado ay
inaasahang tatapusin ang taon nang
may kakulangan.

MGA PANGANGATWIRAN

MGA PANGANGATWIRAN

ay isang-beses na
PANIG Ito
paglilipat ng mga pondo

mga matagumpay
LABAN Ang
na programa ng Batas sa

sa 1F: WALANG
PANIG Oo
MGA PAGTAAS NG

Proposisyon 1F ay
LABAN Ang
hindi magiging mabisa.

upang makatulong na sarhan ang
ngayon pa lamang nangyari na $42
bilyon na kakulangan sa badyet. Ang
pagboto ng oo sa Prop. 1E ay titiyak na
maaari tayong patuloy na magkaloob
ng mga mahahalagang serbisyo sa ating
mga pinakamahinang taga-California.
Ito ang tamang gawin para sa mga
pangunahing nangangailangan sa atin.

mga Serbisyo sa Kalusugan ng Isip ay
nakakapagtipid ng pera ng estado at mga
lokal na pamahalaan sa pamamagitan
ng pagbawas ng pagpapakulong,
pagkawala ng bahay, pagpapaospital,
mga paglalagay sa labas ng bahay, at
kabiguan ng paaralan. Sa mga mahihirap
na panahong ito, panatilihin natin ang
mga programang mabisa at igalang ang
kagustuhan ng mga tao. Bumoto ng
hindi sa Proposisyon 1E.

BAYAD PARA SA MGA PULITIKO
KAPAG ANG CALIFORNIA AY
MAY KAKULANGAN. Ang Prop. 1F
ay nagbabawal sa mga mambabatas, sa
gobernador at ibang mga pulitiko ng
estado na tumanggap ng mga pagtaas
ng bayad tuwing ang estado ay may
kakulangan.

Hindi babaguhin ng mga mambabatas
ang kanilang ugali sa pagboto dahil
lamang sa banta ng hindi pagtaas ng
suweldo. Itong mababaw, mapaghiganting
pagtatangka na parusahan ang Lehislatura
ay walang tulong na ibibigay sa atin
mula sa mga kawalan ng pagsulong sa
badyet, habang hindi makatarungang
pinarurusahan ang mga inosenteng
nanonood tulad ng Sekretaryo ng Estado
at Lupon ng Pagpapantay.

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON

PABOR
Walang ibinigay na impormasyon
tungkol sa matatawagan.

PABOR
Peter Newman
484 B Washington Street,
Suite 130
Monterey, CA 93940
(831) 626-3563
info@reformforchange.com
www.reformforchange.com

KONTRA
Rusty Selix
No on Prop. 1E
1127 11th Street, #925
Sacramento, CA 95814
(916) 557-1166
www.NoProp1E.com

KONTRA
Pete Stahl
Pete Rates the Propositions
NoOn1F@PeteRates.com
www.PeteRates.com
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PANGKALAHATANG-TANAW SA BADYET NG ESTADO
Ang Pangkalahatang Pondo ay ang pangunahing
kuwenta ng estado na nagbabayad para sa karamihan
ng mga serbisyo. Noong 2007–08, ang estado ay
gumasta ng $103 bilyon mula sa Pangkalahatang Pondo,
pangunahin sa edukasyon, kalusugan at mga serbisyong
panlipunan, at mga bilangguan ng estado (tingnan ang
Pigura 1). Ang Pangkalahatang Pondo ay sinusuportahan
pangunahin mula sa mga buwis sa kita at pagbebenta na
binabayaran ng mga indibidwal at negosyo.
Mga Bagong Problema sa Badyet ng Estado. Sa
mga taon na hindi pa natatagalan, ang pamahalaan ng
estado ay nakaranas ng mga malalaking problema sa
badyet sa Pangkalahatang Pondo. Ang mga problema
sa badyet ng estado ay dahil sa iba’t ibang dahilan—
kabilang ang mga malalaking pagtaas at pagbaba sa
mga kita ng estado at ang paggamit ng isang-beses na
mga solusyon upang suportahan ang mas mataas na
patuloy na paggasta. Sa bandang huli ng 2008, ang
mga problema sa badyet ng estado ay lalong lumala
bilang resulta ng pinansiyal na krisis sa kredito ng
pamilihan at ng pambansang resesyon. Bago sumapit
ang Enero 2009, inasahan na ang estado ay haharap
sa $40 bilyon na kakulangan sa 2008–09 at 2009–10
kung walang mga pangwastong aksiyon na isinagawa.
Mga Solusyon sa Badyet noong Pebrero 2009.
Bilang tugon, noong Pebrero 2009, ang Lehislatura
at ang Gobernador ay nagkasundo sa isang pakete ng
badyet upang dalhin ang mga badyet ng 2008–09
at 2009–10 pabalik sa kalagayan na balanse. Sa

Inihanda ng Opisina ng Pambatasang Manunuri

pamamagitan ng mga pagbabagong ito, ang estado
ay umaasa na magpapasok sa 2009–10 ng humigitkumulang na $98 bilyon na mga kita at gagasta ng
humigit-kumulang na $92 bilyon. (Ang diperensiya
na humigit-kumulang na $6 na bilyon sa pagitan ng
mga kita at paggasta ay ginagamit upang sakupin ang
isang katapusan-ng-taon na kakulangan sa 2008–09
at bumuo ng isang reserbang kuwenta.) Kabilang sa
paketeng ito ang higit sa $40 bilyon sa mga solusyon.
• Mga Pagbawas sa Paggasta. Kabilang sa
paketeng ito ang humigit-kumulang na
$15 bilyon sa mga pagbawas na may kaugnayan
sa paggasta. Ang mga pinakamalaking pagbawas
na may kaugnayan sa mga paaralan na
kindergarten hanggang ikalabindalawang baitang
na nakaranas ng pareho ng mga pagbawas
sa pangunahing pagpopondo sa programa at
ng pagpapaliban ng mga pagbabayad sa mga
darating na taon. Kabilang din sa mga pagbawas
ang pansamantalang pamamahinga ng mga
manggagawa ng estado, pagtanggal ng mga pagaakma na may kaugnayan sa implasyon para sa
maraming programa, at paggawa ng ibang mga
pagbawas sa mga serbisyo.
• Mga Pagtaas ng Buwis. Kabilang sa paketeng
ito ang humigit-kumulang na $12.5 bilyon
sa mga pagtaas ng buwis. Karamihan sa mga
mas matataas na buwis na ito ay resulta ng
mga tinaasang antas ng buwis sa pagbebenta

Pigura 1

Paggasta ng Pangkalahatang Pondo ng Estado
(2007−08)

Iba

Proposisyon 98
K–14 na Edukasyon

Hustisyang
Pangkrimen

Mga Serbisyong
Panlipunan
Kalusugan
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Mas Mataas na Edukasyon

PANGKALAHATANG-TANAW SA BADYET NG ESTADO
PATULOY

at paggamit, bayad sa lisensiya ng sasakyan, at
buwis sa personal na kita.
• Mga Pederal na Pondo. Ang paketeng ito ay
nagpapalagay rin ng pagtanggap ng higit sa
$8 bilyon na mga pederal na pondo mula sa
bagong batas sa pampasiglang pangkabuhayan
upang tumulong na balansehin ang badyet.
• Paghiram. Panghuli, ibinilang ng pakete ang
$5 bilyon mula sa paghiram ng mga kita ng
loterya sa hinaharap.
Mga Proposisyong May Kaugnayan sa Badyet.
Bilang bahagi ng pakete ng Pebrero, anim na
proposisyon ang inilagay sa balotang ito na may
kaugnayan sa badyet. Ang mga proposisyong ito—
binigyan ng numero na 1A hanggang 1F—ay isinabuod
sa Pigura 2 at ipinaliwanag nang mas detalyado sa ibang
bahagi ng patnubay na impormasyon para sa botante.
Ano ang Mangyayari kung ang mga Proposisyon
ay Tinanggihan? Gaya ng ipinapakita sa Pigura 2, ang
badyet sa 2009–10 ay depende sa daan sa paggamit ng
humigit-kumulang na $6 na bilyon na may kaugnayan
sa tatlong proposisyon sa balotang ito—$5 bilyon sa
pamamagitan ng paghiram mula sa mga kita ng loterya
sa hinaharap (Proposisyon 1C), hanggang $608 milyon
sa pamamagitan ng paglipat sa mga nakalaang
pondo sa pagpapaunlad ng bata upang tulungan ang
Pangkalahatang Pondo (Proposisyon 1D), at higit
sa $230 milyon sa pamamagitan ng paglipat sa mga
nakalaang pondo sa kalusugan ng isip upang tulungan
ang Pangkalahatang Pondo (Proposisyon 1E). Kung

tanggihan ng mga botante ang tatlong panukalangbatas na ito, ang badyet sa 2009–10 ay hindi magiging
balanse sa ilalim ng mga kasalukuyang inaasahan sa
mga kita. Bunga nito, malamang na kailanganin ng
Lehislatura at ng Gobernador na sumang-ayon sa
bilyun-bilyong dolyar na mga karagdagang pagbawas
sa paggasta, mga pagtaas ng buwis, at/o ibang mga
solusyon sa badyet upang muling mabalanse ang
badyet. Hindi alam kung ano ang magiging mga
alternatibong aksiyong ito, dahil pagpapasiyahan ito
pagkatapos ng eleksiyong ito.
Ang mga Badyet sa Hinaharap ay
Mangangailangan ng mga Karagdagang Solusyon.
Kahit na sa pagpapatibay ng pakete ng badyet sa
2009–10 at pagpapalagay na ang lahat ng mga
proposisyon sa balotang ito ay papasa, inaasahan na
ang estado ay haharap sa maraming-bilyong dolyar na
mga kakulangan sa badyet sa mga darating na taon.
Ito ay dahil sa maraming dahilan. Ang pagbangong
pangkabuhayan ng estado mula sa resesyon ay
inaasahan na mabagal kung ikukumpara sa ibang
mga pagbangon. Bilang karagdagan, marami sa mga
solusyon na pinagtibay bilang bahagi ng badyet sa
2009–10 ay panandalian—ibig sabihin ay hindi
makakatulong ang mga ito na balansehin ang badyet
sa mga darating na taon. Bunga nito, batay sa mga
kasalukuyang inaasahan, kakailanganin ng estado
na magpatibay ng bilyun-bilyong dolyar sa mga
karagdagang pagbawas sa paggasta, mga pagtaas ng
buwis, o ibang mga solusyon sa mga darating na taon.

Pigura 2

Buod ng mga Proposisyong May Kaugnayan sa Badyet
Epekto sa mga Badyet ng Pangkalahatang Pondo ng Estado
Proposisyon

Paksa

2009–10

Susunod na Ilang Taon

1A

Reserba sa “Tag-ulan”

Hindi malaki

Mas matataas na mga kita sa buwis hanggang
2012–13. Hindi alam na netong epekto mula sa ibang
mga tadhana.

1B

Mga suplementong
pagbabayad para sa
edukasyon

Maaaring mga matitipid na
bilyun-bilyong dolyar

Maaaring mga matitipid na bilyun-bilyong dolyar sa
2010–11, na maaaring may mas matataas na mga
gastos na bilyun-bilyong dolyar taun-taon pagkaraan.

1C

Loterya ng Estado

$5 bilyon sa benepisyo mula
sa paghiram mula sa mga
kita ng loterya sa hinaharap

Netong karagdagang mga gastos na daan-daang
milyong dolyar taun-taon.

1D

Mga pondo sa
programang maagang
pagpapaunlad ng bata

Hanggang $608 milyon na
matitipid

$268 milyon taun-taon na matitipid mula sa 2010–11
hanggang 2013–14.

1E

Mga pondo sa programa
sa kalusugan ng isip

Humigit-kumulang na
$230 milyon na matitipid

Humigit-kumulang na $230 milyon na matitipid sa
2010–11.

1F

Mga pagtaas ng suweldo
ng mga opisyal ng estado

Maaaring mga maliliit na
pagbawas sa mga gastos

Maaaring mga maliliit na pagbawas sa mga gastos
sa ilang taon.

Pa ng k a la h a t a ng -t a na w sa Ba dye t ng Es tad o
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PROPOSISYON

1A

BADYET NG ESTADO. NAGBABAGO SA PROSESO NG BADYET NG CALIFORNIA.
NAGLILIMITA SA PAGGASTA NG ESTADO. DINARAGDAGAN ANG PONDO SA
PAGPAPATATAG NG BADYET SA “TAG-ULAN.”

OPISYAL NA PAMAGAT AT BUOD

BADYET NG ESTADO. NAGBABAGO SA PROSESO NG BADYET NG CALIFORNIA. NAGLILIMITA SA PAGGASTA NG
ESTADO. DINARAGDAGAN ANG PONDO SA PAGPAPATATAG NG BADYET SA “TAG-ULAN.”
• Dinaragdagan ang laki ng pondo sa “tag-ulan” ng estado mula sa 5% patungo sa 12.5% ng Pangkalahatang Pondo.
• Ang isang bahagi ng mga taunang deposito sa pondong iyon ay ilalaan sa mga matitipid para sa mga paghina ng

kabuhayan sa hinaharap, at ang matitira ay magagamit upang pondohan ang edukasyon, impra-istruktura, at pagbabayad
ng utang, o para sa paggamit sa isang idineklarang emerhensiya.
• Nag-aatas na ang karagdagang kita na higit sa pangkaraniwan ay ideposito sa pondo sa “tag-ulan” ng estado, nililimitahan

ang paggasta.

Buod ng Tantiya ng Pambatasang Manunuri sa Netong Tama sa Pananalapi ng Estado at Lokal na Pamahalaan:
• Mas matataas na mga kita sa buwis ng estado na halos $16 na bilyon mula 2010–11 hanggang 2012–13 upang tumulong

na balansehin ang badyet ng estado.
• Sa maraming taon, mas maraming pera sa reserbang pondo sa “tag-ulan” ng estado.
• Maaaring mas kaunting pagtaas at pagbaba sa paggasta ng estado sa paglipas ng panahon.
• Posibleng mas malaking paggasta ng estado sa pagbabayad ng paghiram ukol sa badyet at utang, mga proyektong

impra-istruktura, at pansamantalang tulong sa buwis. Sa ilang kaso, ito ay mangangahulugan ng mas kaunting pera na
makukuha para sa patuloy na paggasta.

MGA PANGWAKAS NA BOTO NG LEHISLATURA SA ACA 1 (PROPOSISYON 1A)
Senado:

Oo 30

Hindi 8

Asembleya:

Oo 74

Hindi 6

MGA PANGWAKAS NA BOTO NG LEHISLATURA SA SCA 13 (PROPOSISYON 1A)
Senado:

Oo 39

Hindi 0

Asembleya:

Oo 64

Hindi 6

PAGSUSURI NG PAMBATASANG MANUNURI

PANGKALAHATANG-TANAW SA MUNGKAHI
Binabago ng Panukalang-batas ang Pagbadyet ng
Estado. Ang panukalang-batas na ito ay gagawa ng mga
malalaking pagbabago sa paraan na ang estado ay nagtatabi
ng pera sa isa sa mga reserbang kuwenta nito sa “tag-ulan”
at kung paaano ginagasta ang perang ito. Bilang resulta, ang
Proposisyon 1A ay maaaring magkaroon ng mga malalaking
tama sa mga gawain sa pagbadyet ng estado sa hinaharap.
Ang panukalang-batas ay malamang na magdagdag sa halaga
ng perang itinatabi sa kuwenta sa tag-ulan ng estado sa
pamamagitan ng pagdaragdag ng halaga ng perang inilalagay
sa kuwentang ito at paglalagay ng kabawalan sa paglalabas ng
mga pondong ito.
Ang Panukalang-batas ay Nagreresulta sa mga Pagtaas
ng Buwis. Kung aprobahan ang panukalang-batas na ito,
maraming mga pagtaas ng buwis na ipinasa bilang bahagi
10
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ng pakete ng badyet ng Pebrero 2009 ay palalawigin ng isa
hanggang dalawang taon. Ang mga kita sa buwis ng estado
ay magtataas ng humigit-kumulang na $16 na bilyon mula
2010–11 hanggang 2012–13.

KASAYSAYAN
Mga Kabawalan sa Taunang Badyet ng Estado
Sa kasalukuyan, ang Saligang-batas ng Estado ay may
dalawang pangunahing tadhana na may kaugnayan sa
kabuuang antas ng paggasta ng estado:
• Mga Limitasyon sa Paggasta. May limitasyon sa halaga

ng mga kita sa buwis na magagasta ng estado bawat taon.
Sa mga huling taon, gayunman, ang limitasyon ay mas
mataas nang malaki sa antas ng paggasta ng estado at
hindi nakaapekto sa mga desisyon sa pagbadyet.

PROP

1A

BADYET NG ESTADO. NAGBABAGO SA PROSESO NG BADYET NG CALIFORNIA.
NAGLILIMITA SA PAGGASTA NG ESTADO. DINARAGDAGAN ANG PONDO SA
PAGPAPATATAG NG BADYET SA “TAG-ULAN.”

PAGSUSURI NG PAMBATASANG MANUNURI

PATULOY

“inaasinta”—ang mas mataas na halaga na $8 bilyon o 5
porsiyento ng mga kita (kasalukuyang humigit-kumulang
na $5 bilyon). Sa pamamagitan ng pagpasa sa isang batas,
ang estado ay maaaring maglipat ng mga pondo mula sa
BSF at gamitin ang mga pondo para sa anumang layunin.
(Sa kasalukuyan, ito ay nakakamit sa pamamagitan ng
taunang batas sa badyet, na nagpapahintulot ng mga
paglipat mula sa BSF bawat taon.)

• Balanseng Badyet. Noong Marso 2004, ipinasa ng mga

botante ng estado ang Proposisyon 58. Kasama sa ibang
mga pagbabago, ang panukalang-batas ay nag-aatas na
ang Lehislatura ay magpasa ng isang balanseng badyet
bawat taon.
Sa labas ng mga iniaatas na ito, ang Lehislatura at
Gobernador ay pangkaraniwang nakakapagpasiya kung
magkano sa pera ng Pangkalahatang Pondo ang gagastahin sa
isang partikular na taon.

Mga Reserbang Pondo sa Tag-ulan
Kapag ipinapasa ng estado ang taunang badyet, tinatantiya
nito ang halaga ng mga kita na inaasahang matatanggap nito
sa darating na taon. Pangkaraniwan, ang estado ay nagtatabi
ng isang bahagi ng mga kitang ito sa isa sa dalawang
reserbang pondo sa tag-ulan. Ang pera sa mga reserbang
ito ay itinatabi upang bayaran ang mga hindi inaasahang
gugulin, sakupin ang anumang pagbaba sa mga natanggap
na buwis, o mag-impok para sa mga darating na taon. Ang
dalawang pondo ay inilarawan sa ibaba.
• Espesyal na Pondo para sa mga Kawalan ng

Katiyakan sa Kabuhayan (Special Fund for Economic
Uncertainties, SFEU). Ang SFEU ay ang tradisyunal na
reserbang pondo ng estado. Ang mga pondo ay maaaring
gastahin para sa anumang dahilan nang may pag-aproba
ng Lehislatura. Anumang mga hindi inaasahang perang
natanggap sa isang taon ay awtomatikong idinedeposito
sa SFEU.
• Kuwenta sa Pagpapatatag ng Badyet/Pondo sa

Pagpapatatag ng Badyet (Budget Stabilization Account/
Budget Stabilization Fund, BSA/BSF). Nilikha ng
mga botante ng estado ang BSA/BSF sa pamamagitan
ng pagpasa sa Proposisyon 58 noong 2004. (Sa ilalim
ng kasalukuyang batas, ang reserbang ito ay kilala bilang
BSA. Papalitan ng Proposisyon 1A ang pangalan nito at
magiging BSF. Para sa kapayakan, tinatawag namin ang
reserba bilang BSF sa buong pagsusuring ito.) Bawat taon,
3 porsiyento ng tinatantiyang kita ng Pangkalahatang
Pondo ng estado ay inililipat sa BSF. Ang Gobernador,
gayunman, ay makakapigil sa paglipat sa anumang
taon sa pamamagitan ng pag-isyu ng ehekutibong utos.
Halimbawa, ang paglipat sa taong ito ay pinatigil dahil
sa mga problema sa badyet ng estado. Katulad nito,
inaasahan na ang mga paglipat ay sususpendihin sa
susunod na ilang taon habang ang estado ay patuloy na
humaharap sa mga problema sa badyet. Bilang karagdagan,
ang mga taunang paglipat ay hindi ginagawa sa sandaling
ang balanse ng BSF ay umabot sa isang tinukoy na

Mga Bono sa Pagbangong Pangkabuhayan (Economic
Recovery Bonds, ERBs). Noong 2004, ipinasa ng mga
botante ng estado ang Proposisyon 57, na nagpapahintulot
sa estado na mag-isyu ng $15 bilyon sa ERBs. Ang mga
bonong ito ay ginamit upang bayaran ang utang sa badyet na
natipon sa unang bahagi ng dekadang ito. Ang isang bahagi
ng buwis sa pagbebenta at paggamit (sales and use tax, SUT)
ay ang pangunahing mekanismo upang bayaran ang ERBs.
Gayunman, kalahati ng mga pondong idineposito sa BSF—
hanggang sa isang kabuuan na $5 bilyon—ay ginagamit upang
gumawa ng mga karagdagang pagbabayad sa ERBs upang
mabayaran ang mga ito nang mas mabilis. Sa ngayon, ang
$1.5 bilyon sa mga pondo ng BSF ay ginagamit sa paraang ito.

Awtoridad na Bawasan ang Paggasta
Sa sandaling ang taunang badyet ay aprobahan ng
Lehislatura at ng Gobernador, ang Gobernador ay may
limitado lamang na awtoridad upang bawasan ang paggasta
sa taon nang walang pambatasang pag-aproba.

Mga Bagong Pagtaas ng Buwis
Gaya ng tinalakay sa seksiyon na “Pangkalahatang-tanaw
sa Badyet ng Estado” ng patnubay na ito, ang Lehislatura at
Gobernador ay nagpasa ng isang plano noong Pebrero 2009
upang balansehin ang mga badyet sa 2008–09 at 2009–10 ng
estado. Kabilang sa plano ang maraming pagtaas sa buwis na
nakatakdang manatiling may-bisa para sa humigit-kumulang
na dalawang taon (maliban kung aprobahan ng mga botante
ang panukalang-batas na ito). Sa partikular:
• Buwis sa Pagbebenta at Paggamit. Ang SUT ay sinisingil

sa pagbili ng mga paninda. Ang pakete ng badyet ay
nagtaas ng buwis ng isang sentimo para sa bawat dolyar ng
mga panindang binili. Ito ay nagtaas sa pangkaraniwang
antas ng SUT sa estado mula sa humigit-kumulang na 8
porsiyento hanggang 9 na porsiyento hanggang 2010–11.
• Bayad sa Lisensiya ng Sasakyan (Vehicle License Fee,

Para s a n il a l am a n n g Pro p o s i s yo n 1 A , ti n g n a n ang pah ina 46.

VLF). Ang VLF ay batay sa halaga ng isang sasakyan at
binabayaran taun-taon bilang bahagi ng pagpaparehistro
ng may-ari. Ang pakete ng badyet ay nagtaas sa antas ng
buwis mula sa 0.65 porsiyento patungo sa 1.15 porsiyento
ng halaga ng isang sasakyan hanggang 2010–11.
Pa g s us ur i
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BADYET NG ESTADO. NAGBABAGO SA PROSESO NG BADYET NG CALIFORNIA.
NAGLILIMITA SA PAGGASTA NG ESTADO. DINARAGDAGAN ANG PONDO SA
PAGPAPATATAG NG BADYET SA “TAG-ULAN.”

PAGSUSURI NG PAMBATASANG MANUNURI

• Buwis sa Personal na Kita (Personal Income Tax,

PIT). Ang PIT ay batay sa kita ng isang indibidwal. Ang
mga antas ng buwis ay mula sa 1 porsiyento hanggang
sa 10.3 porsiyento depende sa kita ng isang nagbabayad
ng buwis. Ang mga mas matataas na buwis ay sinisingil
habang nadaragdagan ang kita. Maraming pagkalibre at
kredito na maaaring iaplay sa kita ng isang indibidwal
upang ibaba ang halaga ng dapat bayarang buwis. Ang
pakete ng badyet ay nagtataas ng antas ng bawat buwis
ng 0.25 na persentaheng punto. (Ang pagtaas na ito
sa antas ay babawasan ng kalahati kung ipinasiya bago
lumampas ang Abril 1, 2009 na tatanggapin ng estado
ang isang partikular na antas ng mga pederal na pondo
upang makatulong na balansehin ang badyet ng estado.)
Halimbawa, ang 9.3 porsiyentong antas na buwis ay
itinaas sa 9.55 porsiyento. Ang pakete ay nagbabawas
din ng halaga ng kredito para sa pagkakaroon ng
isang nakadepende (tulad ng isang anak) ng humigitkumulang na $210. Ang mga pagbabagong ito ay
makakaapekto sa mga taon ng buwis na 2009 at 2010.

MUNGKAHI
Ang panukalang-batas na ito ay nagsususog sa Saligangbatas upang baguhin ang mga gawain sa pagbadyet ng estado.
Batay sa ibang mga bahagi ng pakete ng badyet sa 2009–10,
ang pagpasa ng panukalang-batas na ito ay magbibigay rin
sa Gobernador ng karagdagang awtoridad na putulin ang
paggasta at magpapalawig ng mga bagong pagtaas sa buwis
ng hanggang dalawang taon.

Paggamit ng mga Karagdagang Kita sa mga Partikular na Taon
Ang Proposisyon 1A ay nagtatatag ng isang proseso
upang ipasiya kung aling mga kita ang “hindi inaasahan.”
Ang panukalang-batas ay pangkaraniwang naglilinaw sa
mga hindi inaasahang kita upang mangahulugang ang mga
humigit sa halagang inasahan batay sa mga kitang natanggap
ng estado sa nakalipas na sampung taon. Ang sampungtaong takbo ay iaakma upang hindi isama ang tama ng mga
panandaliang pagbabago sa buwis. (Sa ibang mga kaso, ang
mga hindi inasahang kita ay maaaring ipakahulugan na
anumang mga kita na higit sa halagang kailangan upang
bayaran ang paggasta na kapantay ng antas ng paggasta
ng naunang taon na pinalaki para sa mga pagbabago sa
populasyon at implasyon.) Simula sa 2010–11, anumang
mga karagdagang kita ay iuukol sa mga sumusunod na
layunin (inayos batay sa priyoridad):
• Tugunan ang mga obligasyon sa pagpopondo sa ilalim

ng Saligang-batas para sa K–14 na edukasyon na hindi
pa nababayaran. (Ang isang kasalukuyang pormula na
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itinatag ng Proposisyon 98 ay nagpapasiya kung gaano
kalaki ng mas matataas na mga kita ang pupunta sa
edukasyon.)
• Paglipat sa BSF upang lagyan ng laman ang reserba

hanggang sa inaasinta.
• Bayaran ang anumang paghiram at utang sa badyet,

tulad ng mga partikular na utang at ERBs.
Sa sandaling ang lahat ng mga ganitong uri ng mga
pagbabayad ay nagawa, anumang ibang mga karagdagang
kita ay maaaring gastahin sa iba’t ibang mga layunin,
kabilang ang higit pang pagpapalaki ng BSF, pagbabayad
para sa impra-istruktura (tulad ng paggawa ng mga daan,
mga paaralan, o mga gusali ng paaralan), pagkakaloob
ng isang-beses na tulong sa buwis, o pagbabayad ng mga
hindi pinondohan na mga liabilidad sa pangangalagang
pangkalusugan para sa mga empleyado ng estado.

Mga Kita Patungo sa BSF
Nadagdagang Reserbang Inaasinta. Ang panukalangbatas na ito ay nagtataas sa halaga ng reserbang inaasinta
ng BSF sa 12.5 porsiyento ng mga kita ng estado. Ang
persentaheng ito ay kasalukuyang kapantay ng humigitkumulang na $12 bilyon, pero lalaki sa paglipas ng panahon.
Ito ay maikukumpara sa kasalukuyang inaasinta na mas
mataas sa $8 bilyon o 5 porsiyento ng mga kita.
Pagsuspinde ng mga Paglipat Mas Tinakdaan. Sa
ilalim ng panukalang-batas, ang mga pangyayari kung saan
maaaring pigilan ng Gobernador ang paglipat sa BSF ay
magiging limitado. Simula sa taon ng pananalapi na 2011–
12, ang Gobernador ay maaari lamang pumigil sa paglipat
sa BSF sa mga taon na ang estado ay walang sapat na mga
kita upang bayaran ang paggasta ng estado na kapantay ng
antas ng paggasta ng naunang taon na pinalaki para sa mga
pagbabago sa populasyon at implasyon.
Mga Karagdagang Kita sa Reserba sa mga Partikular
na Taon. Gaya ng tinukoy sa itaas, ang isa sa mga priyoridad
para sa mga karagdagang kita ay palakihin ang BSF.

Paggasta Mula sa BSF
Mga Bagong Iniaatas sa Paggasta. Gaya ng inilarawan sa
itaas, ang mga pondo sa BSF ay kasalukuyang maaaring ilipat
mula sa pondo patungo sa Pangkalahatang Pondo para sa
paggasta para sa anumang layunin sa pamamagitan ng pagpasa
ng isang batas. Sa ilalim ng panukalang-batas na ito, ang ilang
kita sa BSF ay gagastahin sa mga partikular na layunin:
• Nadagdagang Paggasta sa Edukasyon, kung

Papasa ang Proposisyon 1B. Kung ang pareho ng
Proposisyon 1A at Proposisyon 1B sa balotang ito ay
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pumasa, ang estado ay aatasan na bayaran ang K–12 na
mga paaralan at kolehiyo ng komunidad ng $9.3 bilyon
sa mga suplementong pondo upang tugunan ang mga
pagbawas sa pagpopondo. Ang panukalang-batas na ito
ay nagtatatag ng paraan na ang mga pagbabayad na ito ay
gagawin. Bawat taon simula sa 2011–12, 1.5 porsiyento
ng mga kita ng estado (kasalukuyang humigit-kumulang
na $1.5 bilyon) ay kukunin mula sa BSF at ibabayad
sa mga paaralan at mga kolehiyo hanggang ang buong
$9.3 bilyon ay mabayaran. Anuman ang kalagayan sa
pananalapi ng estado, ang mga pagbabayad na ito ay
hindi maaaring suspendihin ng Gobernador. Bilang
resulta, hindi kukulangin sa 1.5 porsiyento ng mga kita
ng Pangkalahatang Pondo ang ililipat sa BSF bawat taon
hanggang ang buong halaga ay mabayaran.

PATULOY

Awtoridad ng Gobernador na Bawasan ang Paggasta
Kung pumasa ang Proposisyon 1A, ang Gobernador ay
bibigyan ng bagong awtoridad na bawasan ang mga partikular
na uri ng paggasta sa isang taon ng pananalapi nang walang
karagdagang pambatasang pag-aproba. (Ang awtoridad na
ito ay kabilang sa isang bahagi ng isang bagong batas na
magkakabisa lamang kung pumasa ang Proposisyon 1A.) Sa
partikular, ang Gobernador ay maaaring magbawas sa:
• Maraming uri ng paggasta para sa mga pangkalahatang

pagpapatakbo ng estado (tulad ng mga pagbili ng
kagamitan) o kapital na paglalaan na hanggang
7 porsiyento.
• Mga pag-aakma sa halaga ng pamumuhay (Cost-of-

living adjustments, COLAs)—ipinagkakaloob para sa
implasyon—para sa anumang mga programang tinukoy
sa taunang badyet. Ito ay hindi iaaplay sa anumang
mga pagtaas para sa mga suweldo ng karamihan sa mga
empleyado ng estado.

• Paggasta sa Impra-istruktura at Utang sa Bono ng

Estado. Pagkatapos gawin ang $9.3 bilyon sa mga
pagbabayad sa edukasyon (o kung ang Proposisyon 1B
ay hindi pumasa), 1.5 porsiyento ng mga kita ng
estado bawat taon ay ilalaan sa pagbabayad para sa
impra-istruktura o utang sa bono ng estado. Ang mga
pagbabayad na ito ay maaaring gamitin upang bawasan
ang mga obligasyon na sa ibang paraan ay babagsak sa
Pangkalahatang Pondo.
Mas Maliliit na mga Pagbabayad upang Mabayaran
ang ERBs. Sa ilalim ng kasalukuyang batas, kalahati ng
mga paglipat sa BSF—hanggang $5 bilyon sa kabuuan—ay
ginagamit upang gumawa ng mga karagdagang pagbabayad
sa ERB. Ang panukalang-batas ay hindi nagsasama sa mga
paglipat ng suplementong pagpopondo sa edukasyon mula
sa kalkulasyong ito. Sa mga taon na ang mga paglipat ay
ginagawa patungo sa BSF (ipagpalagay na pumasa ang
Proposisyon 1B), dahil dito, ang mga karagdagang pagbabayad
sa ERB ay magiging mas maliit kaysa ibang paraan.
Mga Limitasyon sa Ibang mga Paglabas. Ang kakayahan ng
estado na ilipat ang mga pondo mula sa BSF para sa ibang mga
layunin ay lilimitahan nang malaki sa ilalim ng panukalangbatas na ito. Sa partikular, ang mga paglipat mula sa BSF ay
magiging limitado sa sumusunod na dalawang kalagayan:
• Ang mga pondo sa BSF ay maaaring gamitin upang

sakupin ang anumang mga gastos na kaugnay ng isang
emerhensiya, tulad ng sunog, lindol, o baha.
• Kung ang mga kita ay hindi lubos na mataas upang

sakupin ang paggasta ng estado na kapantay ng antas
ng mga paggasta ng naunang taon (pinalaki para sa
populasyon at implasyon), at ang mga pondo ng BSF
ay maaaring gamitin upang tugunan ang antas na iyon
ng paggasta.

Mga Pagtaas ng Buwis Pinalawig
Kung pumasa ang Proposisyon 1A, ang mga pagtaas ng
buwis na kasama sa pakete ng badyet ng Pebrero 2009 ay
palalawigin para sa isa o dalawang karagdagang taon. (Ang
mga pagpapalawig ng mga pagtaas ng buwis ay kabilang sa
isang bahagi ng isang batas na magkakabisa lamang kung
pumasa ang Proposisyon 1A.) Ang pagtaas ng SUT na 1
sentimo ay palalawigin ng isang taon hanggang 2011–12.
Ang VLF na pagtaas ng buwis ay palalawigin para sa
dalawang taon hanggang 2012–13. Ang mga pagtaas ng
buwis na may kaugnayan sa PIT ay palalawigin din ng
dalawang taon, hanggang taon ng buwis na 2012.

MGA EPEKTO SA PANANALAPI
Kawalan ng Katiyakan Tungkol sa Epekto ng Panukalang-batas
Ang mga epekto sa pananalapi ng Proposisyon 1A ay
partikular na mahirap tasahin. Ito ay dahil ang mga epekto
ng panukalang-batas ay magiging depende sa iba’t ibang
dahilan na magbabago sa paglipas ng panahon at hindi
tumpak na mahuhulaan. Bunga nito, ang mga epekto ng
panukalang-batas ay maaaring may malaking pagkakaiba sa
bawat taon. Ang mga pangunahing dahilan na nagpapasiya sa
tama ng Proposisyon 1A sa anumang partikular na taon ay:
• Mga Desisyon sa Badyet ng Lehislatura at Gobernador

Para s a n il a l am a n n g Pro p o s i s yo n 1 A , ti n g n a n ang pah ina 46.

sa Hinaharap. Ang mga pangunahing desisyon na
ginawa sa taunang badyet ay kabilang ang kabuuang antas
ng paggasta at ang paghahalo ng paggasta sa pagitan ng
isang-beses at patuloy na mga layunin. Ang mga desisyong
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ito ay makakaapekto sa kondisyon sa pananalapi ng estado
at kung gaano kalaking pera ang idedeposito o ilalabas
mula sa BSF sa isang partikular na taon.
• Mga Takbo at Pag-iiba-iba ng Kita. Ang antas ng mga

kitang makukuha para sa paggasta sa isang partikular na
taon ay magiging depende sa naunang sampung taon ng
paglaki ng kita. Ang mga kita ng estado ay nag-iiba-iba
at maaaring magkaroon ng mga malalaking pagbabago
sa bawat taon. Ang paggamit ng takbo mula sa sampung
taon ng mga kita ay magbabawas—pero hindi magaalis—ng mga pagbabago sa bawat taon.
Sa kabila ng kawalang katiyakan na ito, inilalarawan namin
ang mas malamang na mga bunga ng panukalang-batas
sa ibaba—nagpopokus una sa mga epekto sa malapit-napanahon at saka sa isang mahabang-panahon na pananaw.

Malapit-na-Panahon na mga Badyet
Ang Proposisyon 1A ay magkakaroon ng mga malalaking
epekto sa badyet ng estado sa susunod na ilang taon. Bagaman
ang Proposisyon 1A ay ipinasa bilang bahagi ng pakete upang
balansehin ang badyet sa 2009–10 budget, ito ay hindi
makakaapekto nang malaki sa badyet ng taong ito. Karamihan
ng mga tadhanang ito ay magkakabisa simula sa badyet ng
2010–11 o sa bandang huli, gaya ng inilarawan sa ibaba.
Nadagdagang mga Kita sa Buwis. Kung aprobahan
ang Proposisyon 1A, ang mga pagtaas ng buwis na
pinagtibay bilang bahagi ng pakete ng badyet sa 2009–10 ay
palalawigin ng isa hanggang dalawang taon. Sa kabuuan, ang
pagpapalawig ng mas matataas na mga buwis ay inaasahan
na magtataas ng mga kita sa isang kabuuan na halos $16
na bilyon mula 2010–11 hanggang 2012–13. (Ang kabuuang
ito ay magiging humigit-kumulang na $2.5 bilyon na mas
mababa kung ang isang partikular na antas ng pederal na
mga pondo ng pagpapasigla ay makukuha ng estado.)
Kakayahan ng Gobernador na Bawasan ang Paggasta.
Magkakabisa sa pagpasa ng panukalang-batas, ang
Gobernador ay magkakaroon ng bagong awtoridad upang
isang-panig na bawasan ang ilang paggasta para sa mga
pagpapatakbo ng estado at kapital na paglalaan at alisin ang
ilan sa COLAs. Ang awtoridad na ito ay maaaring gamitin
upang bawasan ang paggasta sa loob ng isang taon ng
pananalapi kung ang badyet ay hindi mabalanse pagkatapos
na ipasa ito.
Mas Matataas na mga Pagbabayad sa Edukasyon.
Kung pumasa ang Proposisyon 1B, ang estado ay maglilipat
ng 1.5 porsiyento ng taunang mga kita ng Pangkalahatang
Pondo simula sa 2011–12 upang gumawa ng mga
sumplementong pagbabayad para sa edukasyon. Ang
14
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mga pagbabayad na ito ay gagawin hanggang ang isang
kabuuan na $9.3 bilyon ay magasta, malamang na sa lima
o anim na taon. Ang mga pagbabayad na ito ay hindi
masususpinde. Ang epekto sa pananalapi ng mga pagbabayad
na ito ay tinalakay nang mas detalyado sa pagsusuri ng
Proposisyon 1B.
Binagong Pagbabayad ng ERBs. Gaya ng inilarawan
sa itaas, ang panukalang-batas ay maaaring magbago sa
bilis na nagbabayad ang estado ng natitirang ERBs (mga
bonong may kaugnayan sa naunang utang sa badyet). Sa
mga taon na ang mga tanging paglipat na ginawa sa BSF
ay ang baseng 3 porsiyento ng mga kita (at ipinapalagay na
pumasa rin ang Proposisyon 1B), ang panukalang-batas ay
magbabawas sa halaga ng mga karagdagang pagbabayad sa
ERB na ginawa mula sa BSF ng kalahati (binabawasan ang
mga gastos ng estado sa taong iyon ng higit sa $700 milyon).
Sa kabilang banda, kung ang mga karagdagang paglipat sa
BSF ay ginawa na may kaugnayan sa mga hindi inasahang
kita, ang mga karagdagang pagbabayad ng BSF sa ERBs ay
maaaring gawin kumpara sa kasalukuyang batas. Ang mga
pagbabagong ito ay makakaapekto sa panahon ng panghuling
pagbabayad ng ERBs. Sa sandaling mabayaran ang ERBs,
ang estado ay makakaranas ng mas mababang mga gastos ng
Pangkalahatang Pondo taun-taon.
Limitadong Kakayahan Upang Suspendihin ang mga
Paglipat sa BSF. Sa ilalim ng kasalukuyang batas, maaaring
suspendihin ng Gobernador ang mga paglipat sa BSF sa
anumang taon at, dahil dito, nagpapahintulot sa 3 porsiyento
ng mga kita na makukuha upang makatulong na balansehin
kaagad ang isang badyet. Kasalungat nito, simula sa 2011–12
(kung pumasa ang Proposisyon 1B), ang panukalangbatas na ito ay mag-aalis sa kakayahan na suspendihin ang
kalahati ng paglipat na may kaugnayan sa mga suplementong
pagbabayad na pang-edukasyon. Mula sa natitirang halaga ng
paglipat, ang paglipat ay maaari lamang suspendihin sa mga
kasong mas tinakdaan.
Paglipat ng mga Karagdagang Kita sa BSF. Simula sa
2010–11, ang panukalang-batas na ito ay mag-aatas ng mga
paglipat ng mga kita ng Pangkalahatang Pondo patungo sa
BSF ng mga halagang humigit sa sampung-taon na takbo
sa kita. Mahirap hulaan kung ano ang kakailanganin ng
kalkulasyong ito sa mga darating na taon. Posible, gayunman,
na ang tadhanang ito ay mag-aatas ng bilyun-bilyong dolyar
sa susunod na ilang taon na ililipat sa BSF.
Netong Resulta ng mga Dahilang Ito. Ang ilan sa mga
dahilang ito—tulad ng mas matataas na mga kita sa buwis—
ay gagawing mas madali na balansehin ang badyet ng estado
sa mga darating na taon. Ang ibang mga dahilan—tulad
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ng limitadong kakayahan na suspendihin ang mga taunang
paglipat sa BSF—ay maaaring gawing mas mahirap ito. Ang
netong resulta ng mga dahilang ito ay mahirap tiyakin sa
anumang partikular na taon. Sa 2011–12, ang laki ng mga
pagtaas sa buwis na may kaugnayan sa panukalang-batas ay
malamang na gawin ang badyet ng taon na mas madaling
balansehin. Sa ibang mga taon, gayunman, ang epekto ng
panukalang-batas sa kakayahan ng estado na balansehin ang
badyet ay hindi alam.

Mahabang-Panahon na Pananaw
Gaya ng inilarawan sa itaas, ang panukalang-batas na ito
ay maraming epekto na tatagal ng kulang sa isang dekada—
kabilang ang mas matataas na mga buwis, mga suplementong
pagbabayad sa edukasyon, at binagong pagbabayad sa ERBs.
Sa sandaling ang mga epekto ay matapos, ang Proposisyon
1A ay maaaring patuloy na magkaroon ng malaking epekto
sa mga gawain sa pagbadyet ng estado. Sa seksiyong ito,
inilalarawan namin ang posibleng mga pangmatagalang
epekto ng panukalang-batas na ito.
Mga Kabawalan sa mga Kita at Paggasta. Sa isang
partikular na taon, ang Proposisyon 1A ay hindi mahigpit
na naglilimita sa halaga ng mga kita na maaaring kolektahin
ng estado o ang halaga ng paggasta na maaaring mangyari.
Ang panukalang-batas ay hindi nagtatakda sa kakayahan
ng Lehislatura at ng Gobernador na aprobahan ang mga
pagtaas ng buwis na kokolektahin bilang karagdagan sa
mga kasalukuyang kita. Tungkol sa paggasta, habang ang
panukalang-batas ay maaaring gawing mas mahirap na
aprobahan ang mga pagtaas ng paggasta sa ilang taon sa
pamamagitan ng pagtatakda sa daan sa mga kita, hindi ito
maglalagay ng hanggahan sa kabuuang antas ng paggasta
na maaaring iawtorisa sa anumang taon kung ang mga
alternatibong kita ay inaprobahan.
Karagdagang Pera sa BSF. Sa ilang taon, ang panukalangbatas ay maaaring magbaba ng halaga ng pera sa reserba sa
tag-ulan ng BSF sa pamamagitan ng pagpapahintulot ng
1.5 porsiyento ng mga kita ng Pangkalahatang Pondo na
gagastahin sa impra-istruktura. Sa maraming ibang mga
kaso, gayunman, ang panukalang-batas ay maaaring magtaas
sa halaga ng pera sa reserba sa tag-ulan sa BSF ng estado sa
pamamagitan ng:
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• Pagtataas ng inaasintang hangganan sa mga pondo sa

BSF (mula sa 5 porsiyento o $8 bilyon) patungo sa
12.5 porsiyento ng mga kita.
Sa neto, inaasahan namin na ang balanse ng BSF ay
magiging mas malaki kaysa nasa ilalim ng kasalukuyang
batas sa maraming darating na taon. Ang netong halaga ng
karagdagang pera sa BSF ay magiging depende sa maraming
dahilan, kabilang ang mga desisyon sa pagbadyet sa
hinaharap ng Lehislatura at Gobernador at sa antas at pagiiba-iba ng paglaki ng kita.
Epekto sa Pagbadyet ng Estado. Ang eksaktong epekto
ng pagkakaroon ng mas maraming pondo sa tag-ulan ay
hindi alam. Gayunman, ito ay maaaring humantong sa mga
sumusunod na pangunahing uri ng mga resulta:
• Mga Kitang Ipinapasiya ng Naunang Sampung Taon.

Sa kasalukuyan, ang mga kita ng estado na makukuha
para sa paggasta sa isang taon ay ipinapasiya ng
kondisyong pangkabuhayan ng estado sa panahong iyon.
Ang isang mahinang ekonomiya ay nangangahulugang
mas kaunting mga kita, at ang isang umuunlad na
ekonomiya ay nangangahulugang mga karagdagang
kita. Sa ilalim ng panukalang-batas, gayunman, ang
mga kitang makukuha sa pangkalahatan ay ibabatay
sa nakaraang dekada. Bilang resulta, ang halaga ng
mga kitang makukuha ay hindi na magpapakita ng
ekonomiya ng estado sa panahong iyon.
• Mas Makinis na Paggasta ng Estado. Ang antas ng

paggasta ng estado ay babawasan kung ang BSF ay
papalakihin sa isang antas na mas mataas kaysa magiging
kalagayan sa ilalim ng kasalukuyang batas. Ang mga
pondo ay makukuha sa mga huling taon kapag ang mga
kita ay nagkulang. Ito ay makakatulong na pahinain ang
epekto ng antas ng mga pagbawas ng paggasta sa mga
taon ng mas mababang kita. Sa paglipas ng panahon,
ang panukalang-batas na ito ay maaaring makatulong na
limitahan ang mga pagtaas at pagbaba ng paggasta ng
estado at pakinisin ang paggasta sa bawat taon.
• Mga Pagbabago sa mga Uri ng Paggasta. Ang

• Pagtatakda sa kakayahan ng Gobernador na pigilan ang

taunang paglipat sa reserba.
• Pagtatakda sa mga layunin na ang mga pondo ay

maaaring kunin.
• Pag-aatas na ang mga kita na higit sa takbo na hanggang

isang dekada ay ideposito sa pondo.
Para s a n il a l am a n n g Pro p o s i s yo n 1 A , ti n g n a n ang pah ina 46.

estado ay gagasta ng pera sa magkakaibang uri ng mga
programa nang higit kaysa kung iba ang kalagayan. Ang
panukalang-batas, halimbawa, ay maaaring magtaas ng
paggasta sa iba’t ibang isang-beses na mga aktibidad—
tulad ng pagbabayad ng paghiram at utang sa badyet,
mga proyektong impra-istruktura, at pansamantalang
tulong sa buwis. Sa ilang kaso, ito ay mangangahulugan
ng mas kaunting pera na makukuha upang gastahin sa
mga patuloy na pagtaas ng paggasta.
Pa g s us ur i
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PROP

1A

BADYET NG ESTADO. NAGBABAGO SA PROSESO NG BADYET NG CALIFORNIA.
NAGLILIMITA SA PAGGASTA NG ESTADO. DINARAGDAGAN ANG PONDO SA
PAGPAPATATAG NG BADYET SA “TAG-ULAN.”

PANGANGATWIRANG PANIG SA PROPOSISYON 1A
OO SA 1A: KAILANGAN NATING KUMILOS NGAYON UPANG
SIMULANG REPORMAHIN ANG ATING SIRANG SISTEMA NG
BADYET.
Tayong lahat ay nadidismaya ng sirang sistema ng badyet ng California.
Taun-taon, ang mga pulitiko ay naghahatid ng mga atrasadong badyet na
nakakapinsala sa ating mga paaralan, sistema ng pangangalagang pangkalusugan,
mga serbisyo ng pulis at bumbero at iba pa. Ang walang-katapusang mga
problema sa badyet ay nakakasakit din sa mga nagbabayad ng buwis habang
nakikita natin na ang mga buwis ay tinataasan at ang mga serbisyo ay
binabawasan dahil sa kabiguan ng lehislatura na responsableng magbadyet.
Sa pagboto ng Oo sa 1A, makakagawa tayo ng malakas na hakbang sa
pagreporma sa proseso ng badyet upang hindi tayo laging humaharap sa uri
ng kapahamakan sa badyet na nagpapahirap sa ating estado taun-taon.
ANG OO SA 1A AY PIPILIT NG PANANAGUTAN AT KATATAGAN
SA PROSESO NG BADYET.
Ang Proposisyon 1A ay isang makabuluhan, pangmatagalang reporma. Ito
ay tutulong na patatagin ang mga paggasta ng estado sa hinaharap at lilikha
ng mas mahusay na pondo sa tag-ulan upang mag-impok sa magagandang
panahon upang may pera kapag humina ang ekonomiya.
Ang Prop. 1A ay:
• NAGPAPATATAG NG BADYET NG CALIFORNIA. Ito ay
pumipilit sa mga pulitiko na magtabi ng pera bawat taon sa isang
espesyal na pondo sa “tag-ulan.” At ang Prop. 1A ay nagdaragdag sa laki
ng ating reserba sa tag-ulan mula sa 5% patungo sa 12.5% ng panlahat
na badyet.
• NAGPAPATIGIL SA WALANG-KONTROL NA PAGGASTA. Ang
Prop. 1A ay naglalagay ng mga kabawalan sa halaga na magagasta ng
estado bawat taon. Ito ay pumipigil din sa mga pulitiko na gastahin
ang isang-beses na pagtaas sa kita sa mga patuloy na programa.
ANG PROP. 1A AY NAGPOPROTEKTA SA MGA NAGBABAYAD
NG BUWIS.
Kung walang pananagutan, tuwing humaharap tayo sa mga kakulangan
sa badyet ang mga pulitiko ay nagtataas ng ating mga buwis at gumagawa ng
mga serbisyo na mahalaga sa atin. Ang pondo sa tag-ulan ay magpapahintulot
sa atin na gamitin ang mga naimpok upang pagaanin ang pangangailangan
para sa mga pagtaas ng buwis sa hinaharap at mga nakakapinsalang pagbawas.

Ang totoo, kung ang reporma sa badyet ay naroroon na 10 taon na nakalilipas,
ang reserba sa tag-ulan ay magpapahintulot sa atin na iwasan ang $9 na bilyon
sa mga pagtaas ng buwis at mga malalaking pagbawas sa bahagi ng badyet ng
taong ito.
ANG PROP. 1A AY NANGANGAHULUGAN NG
PANGMATAGALANG KATATAGAN SA BADYET.
Sa paglimita sa paggasta sa pamamagitan ng paggamit ng isang pormulang
batay sa mga dating kita at pag-unlad na pangkabuhayan, sa pamamagitan ng
pagpilit ng mas mahusay na pondo sa tag-ulan at sa pamamagitan ng pagpigil
sa paggasta ng isang-beses na pera sa mga programang hindi natin makakaya
sa hinaharap, ang Proposisyon 1A ay tutulong na patatagin ang proseso
ng badyet at pipigilan ang mga hindi makontrol na pagtaas at pagbaba na
nagiging dahilan ng kabiguang gumanap ng badyet.
ANG PROP. 1A AY NAGPOPROTEKTA SA MGA PAARALAN,
KALIGTASAN NG PUBLIKO AT IBANG MGA MAHAHALAGANG
SERBISYO.
Ang mga reporma ng Prop. 1A ay tutulong na magkaloob ng isang matatag,
hindi pabagu-bagong antas ng pagpopondo para sa mga mahahalagang
serbisyo na tulad ng edukasyon, kaligtasan ng publiko at pangangalagang
pangkalusugan. Ang Prop. 1A ay pipigil sa mga uri ng mga malalaking
kakulangan sa badyet na kinakaharap natin bawat taon na pumipilit ng mga
nakalulumpong pagbawas sa mga mahahalagang serbisyo. At ang pondo sa tagulan ay tutulong na tiyakin na tayo ay may pera sa mga masasamang panahon
upang bawasan ang mga pagbawas sa mga mahahalagang serbisyong ito.
OO SA 1A: KUMILOS NGAYON UPANG REPORMAHIN ANG
ATING SIRANG SISTEMA NG BADYET.
Kailangan nating kumilos ngayon upang simulang repormahin ang
ating sirang sistema ng badyet. Bumoto ng OO sa 1A para sa katatagan at
pananagutan sa badyet.
www.CaBudgetReformNow.com
TERESA CASAZZA, Presidente
California Taxpayers’ Association
ED BONNER, Presidente
California State Sheriffs’ Association
DR. GLEN W. THOMAS, Sekretaryo ng Edukasyon ng California

PAGPAPABULAAN SA PANGANGATWIRANG PANIG SA PROPOSISYON 1A
Ang mga tagasuporta ay nagsasabi na ang 1A ay “magpapatatag” sa badyet
sa pamamagitan ng pag-iimpok “sa mga magagandang panahon upang may
pera kapag humina ang ekonomiya.” Iyon ang tunay na dapat gawin ng
pondo sa Tag-ulan. Pero hindi iyon ang talagang ginagawa ng 1A.
Ang 1A ay apurahang isinulat sa isang lihim, patagong proseso ng pagsulat
nang walang mga pampublikong pagdinig o independiyenteng pagsusuri na
nagpapakita kung paano ito magkakabisa. Ang resulta ay isang depektibong
panukalang-batas na hindi gagawin ang sinasabi nito.
Ang 1A ay naglilipat ng pera patungo sa pondo sa “Tag-ulan” bawat
taon—kahit na humina ang ekonomiya—at hindi lamang “sa mga
magagandang panahon.” Saan manggagaling ang pera sa mga masasamang
panahon?
Ang 1A ay nagpapahintulot ng bukas sa huli na paggasta ng pondo sa “Tagulan” para sa paghiram at mga proyektong Pork Barrel, lilikha ng isang pondo
para sa patagong layunin sa halip ng mga tunay na kuwenta ng naiimpok para
sa mga masasamang panahon.
Sa halip na “protektahan” ang mga nagbabayad ng buwis, ang maliliit
na letra ng 1A ay humihimok ng mga pagtaas ng buwis sa pamamagitan ng
pagpapahintulot sa Gobernador at Lehislatura na gastahin ang mga nalikom
sa mga bagong pagtaas ng buwis nang hindi isinasaalang-alang ang mga
limitasyon ng 1A sa paggasta.
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Sa halip na protektahan ang mga serbisyo, napakahina ng pagkakasulat
sa 1A kaya ito ay maaaring magpilit ng mga pagbawas sa mga mahahalagang
serbisyo sa mga magagandang panahon dahil hindi nito isinaalang-alang
ang paglaki ng ating tumatandang populasyon, tumataas na mga gastos sa
pangangalagang pangkalusugan at pandaigdig na pag-init.
Sa halip na itaas ang pananagutan, ang 1A ay nagbibigay ng mga bagong
isang-panig na kapangyarihan sa badyet sa Gobernador—nang walang mga
pagsusuri at pagbalanse.
Kailangan natin ng isang tunay na pondo sa Tag-ulan, hindi isang labis na
depektibong 1A. Pabalikin ang Gobernador at Lehislatura upang gawin ito
nang tama. Bumoto ng Hindi sa 1A.
ANTHONY E. WRIGHT, Tagapagpaganap na Direktor
Health Access California
KATHY J. SACKMAN, Presidente
United Nurses Associations of California/Union of Health Care Professionals
BETTY PERRY, Direktor ng Pampublikong Patakaran
Older Women’s League of California

Ang mga pangangatwirang nakalimbag sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga may-akda
at hindi sinuri para sa ganap na kawastuhan ng alinmang opisyal na ahensiya.

PROP

1A

BADYET NG ESTADO. NAGBABAGO SA PROSESO NG BADYET NG CALIFORNIA.
NAGLILIMITA SA PAGGASTA NG ESTADO. DINARAGDAGAN ANG PONDO SA
PAGPAPATATAG NG BADYET SA “TAG-ULAN.”

PANGANGATWIRANG LABAN SA PROPOSISYON 1A
Ang Proposisyon 1A ay isang depektibong panukalang-batas na puno ng
mga maliliit na letra at mga butas.
Sa maraming taon, ang Gobernador ay nangako ng mga solusyon upang
linisin ang mga problema sa pananalapi sa Sacramento. Ngayon gusto
niyang bentahan tayo ng isa pang “solusyon” na hindi magiging katuparan sa
kanyang mga pangako.
Kayo mismo ang bumasa ng teksto ng 1A. Makikita ninyo ang isang
iminumungkahing Susog sa Saligang-batas na puno ng mga masalimuot
na pormula at magulong pananalita na apurahang isinulat sa likod
ng mga saradong pinto, nang walang mga pampublikong pagdinig o
independiyenteng pagsusuri kung paano ito tunay na magiging mabisa.
Sa halip na gawin ang ating proseso ng badyet na mas malinaw at mas maypananagutan, ginawa ng 1A ang kabaligtaran. Ang mga masalimuot na pormula
at maliliit na letra nito ay mag-iimbita ng mga hindi sinasadyang bunga at
patagong manipulasyon. Bilang resulta, ang mga epekto ng 1A ay magkakaroon
ng malaking pagkakaiba sa mga ipinangako ng mga tagasuporta nito:
• Ang pinalawak na “Pondo sa Tag-ulan” ay magiging isang pondo para sa
patagong layunin. Ang maliliit na letra ay nagpapahintulot ng walanglimitasyong mga pondo sa “Tag-ulan” na gagastahin sa paghiram at Pork
Barrel na paggasta. Ang mas maraming paghiram ay nangangahulugang
mas maraming pondo ang kailangang ilipat sa pondo para sa patagong
layunin upang maabot ang12.5 porsiyentong hangarin—iyon ay higit
sa $13,000,000,000.
• Ang 1A ay maaari pang mag-atas na maglipat ng pera mula sa badyet
at ideposito sa pondo para sa patagong layunin sa “Tag-ulan” sa mga
masasamang taon kapag tayo ay nakalubog sa isang resesyon at ang mga
kita ng Estado ay bumababa.
• Napakahina ng pagkakasulat sa 1A kaya ito ay maaaring pumilit ng mga
pagbawas ng serbisyo kahit sa mga magagandang panahon. Ang “isang
sukat na kaysa sa lahat” na pagharap nito ay binabalewala ang mga
basikong realidad tulad ng ating tumatandang populasyon na parami
nang parami ang nagreretirong baby boomer, tumataas na mga gastos
sa pangangalagang pangkalusugan, at pagharap sa mga epekto ng
pandaigdig na pag-init.

•

Ang 1A ay hihimok ng walang-limitasyong mga pagtaas ng buwis—hindi
patitigilin ang mga ito. Ang mga maliliit na letra ng 1A ay naglilimita
sa maaaring gastahin ng Gobernador at Lehislatura mula sa mga
kasalukuyang kita sa buwis, pero walang inilalagay na limitasyon
sa paggasta kapag sila ay nagtaas ng mga buwis. At ang paglipat ng
parami nang paraming mga pondo mula sa mga kasalukuyang buwis
patungo sa pondo para sa patagong layunin ay magiging dahilan ng
nadagdagang mga pamumuwersa upang itaas ang mga buwis.
Ang Prop. 1A ay nagbibigay rin sa Gobernador ng hindi pangkaraniwang
isang-panig na kapangyarihan sa badyet. Ang Direkitor ng Pananalapi—isang
hinirang na pampulitika ng Gobernador—ay gagawa ng lahat ng mga
mahahalagang desisyon na nagpapasiya kung kailan ang mga kita ay “sobra”
at maaaring ilipat sa pondo para sa patagong layunin sa “Tag-ulan,” nang
walang mga pagsusuri at pagbalanse mula sa Lehislatura.
At kapag pinagtibay ng mga botante ang 1A, ang isa pang batas na
bahagi ng pagharap sa badyet ay nagbibigay sa Gobernador ng karagdagang
kapangyarihan na gumawa ng isang-panig na mga pagbawas sa badyet
pagkatapos na ito ay pirmahan upang maging batas, muli nang walang
pagbabantay ng Lehislatura.
Gusto nating lahat na matapos ang bangungot sa pananalapi at ekonomiya
ng estado, hindi upang ulitin ito. Pero ang mga pangakong pampulitika at
ang mga tunay na solusyon ay laging magkapareho. Ang Proposisyon 1A ay
hindi ang ipinapangakong solusyon. Ito ay magdaragdag lamang sa ating mga
problema sa pananalapi.
Sabihin sa Gobernador at Lehislatura na bumalik sa sulatan at sumulat ng
isang bagong mungkahi sa liwanag ng araw, may sapat na pagkakataon para
sa opinyon ng publiko at independiyenteng pagsusuri.
BUMOTO NG HINDI SA PROPOSISYON 1A
HANK LACAYO, Presidente sa Estado
Congress of California Seniors
LILLIAN TAIZ, Presidente
California Faculty Association
RICHARD HOLOBER, Tagapagpaganap na Direktor
Consumer Federation of California

PAGPAPABULAAN SA PANGANGATWIRANG LABAN SA PROPOSISYON 1A
Ang sistema ng badyet sa California ay labis na sira at kailangan ng reporma
NGAYON. Ang Prop. 1A ay malawak na sinusuportahan ng isang malawak na
koalisyon ng mga edukador, nagbabayad ng buwis, negosyo at paggawa, mga
nakatatanda, mga Republikano, mga Demokratiko at mga Independiyente.
Ang mga kontra sa Proposisyon 1A ay gustong panatilihin ang
kasalukuyang kalagayan. Pero ang kasalukuyang kalagayan ay hindi
nakakaganap para sa atin.
Sa ngayon, ANG KASALUKUYANG KALAGAYAN AY
NAGRERESULTA SA IRESPONSABLENG PAGGASTA. Ang mga
pulitiko ay itinatali ang estado sa paggasta na hindi nito maipagpapatuloy.
Sa ngayon, ANG KASALUKUYANG KALAGAYAN AY NAGDADALA
NG MGA PAGTAAS NG BUWIS AT MALALAKING PAGBAWAS sa
edukasyon, pangangalagang pangkalusugan, kaligtasan ng publiko at ibang
mga serbisyo tuwing hihina ang ekonomiya.
Panahon na para sa pagbabago NGAYON. Ang Prop. 1A ay:
• PUMIPIGIL SA MGA PULITIKO NA IRESPONSABLENG
GUMASTA. Ang 1A ay mahigpit na naglilimita sa paggasta ng estado
at pumipigil sa mga pulitiko na gumasta ng isang-beses na pagtaas ng
kita sa mga patuloy na programa.
• NAGPAPATATAG NG BADYET NG CALIFORNIA. Ito ay
pumipilit sa mga pulitiko na mag-impok sa isang pondo sa “tag-ulan”
at dinaragdagan ang laki ng pondo mula sa 5% patungo 12.5% ng

paggasta ng pangkalahatang pondo. Ang pondo sa tag-ulan ay maaari
lamang gastahin sa mga panahon ng emerhensiya.
• NAGPOPROTEKTA SA MGA NAGBABAYAD NG BUWIS AT MGA
MAHAHALAGANG SERBISYO. Ang 1A ay pumipigil sa mga pagtaas at
pagbaba na nagreresulta sa mas matataas na mga buwis at mga malalaking
pagbawas sa mga paaralan, kaligtasan ng publiko at ibang mga serbisyo.
KUNG ANG PROP. 1A AY SAMPUNG TAON NANG NARIRITO,
MAAARING NAIWASAN NATIN ANG $9 NA BILYON SA MGA PAGTAAS
NG BUWIS AT MGA PAGBAWAS SA MGA SERBISYO SA TAONG ITO.
Ang Prop. 1A, 1B, 1C, 1D, 1E at 1F ay isang pakete ng mga reporma
upang linisin ang masamang pagganap ng badyet sa Sacramento.
Hindi na natin makakaya ang kasalukuyang kalagayan. Kailangan natin ng
reporma sa badyet ngayon.
OO SA 1A!
www.CaBudgetReformNow.com
ALLAN ZAREMBERG, Presidente
California Chamber of Commerce
JOHN T. KEHOE, Presidente
California Senior Advocates League
JAMES N. EARP, Tagapagpaganap na Direktor
California Alliance for Jobs

Ang mga pangangatwirang nakalimbag sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga may-akda
at hindi sinuri para sa ganap na kawastuhan ng alinmang opisyal na ahensiya.
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PROPOSISYON

1B

PAGPOPONDO SA EDUKASYON. PLANO SA PAGBABAYAD.

OPISYAL NA PAMAGAT AT BUOD

PAGPOPONDO SA EDUKASYON. PLANO SA PAGBABAYAD.
• Nag-aatas ng mga suplementong pagbabayad sa mga lokal na distrito ng paaralan at mga kolehiyo ng komunidad upang

tugunan ang mga bagong pagbawas sa badyet.
• Mga taunang pagbabayad na magsisimula sa 2011–12.
• Ang mga pagbabayad ay popondohan mula sa Pondo sa Pagpapatatag ng Badyet hanggang ang kabuuang halaga ay mabayaran.
• Ang mga pagbabayad sa mga lokal na distrito ng paaralan ay ilalaan na naangkop sa pangkaraniwang pagdalo araw-araw at

maaaring gamitin para sa pagtuturo sa silid-aralan, mga aklat-aralin at ibang mga lokal na programang pang-edukasyon.

Buod ng Tantiya ng Pambatasang Manunuri sa Netong Tama sa Pananalapi ng Estado at Lokal na Pamahalaan:
• Ang tama sa pananalapi ay magiging depende sa kung paano ang mga kasalukuyang tadhana ng saligang-batas ay

bibigyan ng pagpapakahulugan.
• Maaaring mga matitipid ng estado na hanggang maraming bilyong dolyar sa 2009–10 at 2010–11.
• Maaaring mga gastos ng estado na bilyun-bilyong dolyar taun-taon pagkaraan.

MGA PANGWAKAS NA BOTO NG LEHISLATURA SA ACA 2 (PROPOSISYON 1B)
Senado:

Oo 28

Hindi 10

Asembleya:

Oo 68

Hindi 11

PAGSUSURI NG PAMBATASANG MANUNURI

KASAYSAYAN
Ang panukalang-batas na ito ay nagtataglay ng mga
tadhanang may kaugnayan sa “mga pagsubok,” sa “dahilan
ng pagpapanatili” ng Proposisyon 98, at mga “limitasyon sa
kita” ng K–12. Nagkakaloob kami ng basikong impormasyon
sa bawat isa ng mga isyung ito sa ibaba.

Mga Pagsubok ng Proposisyon 98
Ang Proposisyon 98 ay Nagtatatag ng Pinakamababang
Antas ng Pagpopondo. Ang Proposisyon 98, ipinasa ng mga
botante noong 1988 at ginawan ng pagbabago noong 1990,
ay nag-aatas sa estado na magkaloob ng pinakamababang
antas ng pagpopondo bawat taon para sa kindergarten
hanggang ikalabindalawang baitang (K–12) na edukasyon
at mga kolehiyo ng komunidad. Magkakasama, ang mga
paaralan at kolehiyong ito ay pangkaraniwang tinatawag
na K–14 na edukasyon. Ang iniaatas ng Proposisyon
98 ay tinutugunan gamit ang pareho ng mga kita ng
Pangkalahatang Pondo at ng lokal na buwis ari-arian. Noong
2008–09, kabilang sa badyet ng estado ang $51 bilyon sa
pagpopondo ng Proposisyon 98. Sa kabuuang ito, humigitkumulang na $35 bilyon ay mula sa Pangkalahatang Pondo
ng estado, na may $16 na bilyon pa mula sa mga kita sa lokal
na buwis sa ari-arian.
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“Pinakamababang Garantiya” Ipinapasiya ng Isa
sa Tatlong Pagsubok. Ang pinakamababang antas ng
pagpopondo—pangkaraniwang kilala bilang pinakamababang
garantiya—ay ipinapasiya ng isa sa tatlong pormula sa
pagpopondo. Ang unang pormula, kilala bilang “Pagsubok 1,”
ay nag-aatas sa estado na magkaloob ng halos 40 porsiyento
ng mga kita ng Pangkalahatang Pondo para sa K–14 na
edukasyon. Ang pagsubok na ito ay minsan pa lamang
naiaplay (1988–89). Sa ngayon, ang pinakakaraniwang
pormula ng pagpopondo ay “Pagsubok 2” (iniaplay sa 13 ng
huling 20 taon). Sa ilalim ng Pagsubok 2, ang naunang-taon
na antas ng pagpopondo ng Proposisyon 98 ay iniakma batay
sa mga pagbabago sa pumapasok sa paaralan at sa ekonomiya
ng estado (gaya ng sinukat ng kada tao na personal na kita).
Ang panghuling pormula, kilala bilang “Pagsubok 3,” ay
iniaakma ang naunang-taon na pagpopondo ng Proposisyon
98 batay sa mga pagbabago sa pumapasok at sa mga kita sa
buwis ng estado. Ito ay iniaplay sa 6 ng huling 20 taon—
pangkaraniwan sa mga taon na ang estado ay nakakaranas
ng mabagal na pag-unlad o pagbaba ng mga kita. Ang
Pagsubok 3 ay nagpapahintulot sa estado na magkaloob ng
mas kaunting pagpopondo ng Proposisyon 98 kaysa iniaatas
sa ilalim ng Pagsubok 2.

PROP

PAGPOPONDO SA EDUKASYON. PLANO SA PAGBABAYAD.

1B
PAGSUSURI NG PAMBATASANG MANUNURI

PATULOY

Ang Lehislatura ay Maaaring Magpawalang-saysay sa mga
Pagsubok. Ang pagsubok na umaaplay sa anumang partikular
na taon ay depende sa maraming bagay. Ang Lehislatura at ang
Gobernador, gayunman, ay maaaring magpawalang-saysay sa
mga pagsubok na ito at magkaloob ng mas kaunti kaysa iniaatas.
Maaari nilang gawin ito sa pamamagitan ng pagsuspinde sa
Proposisyon 98, na nag-aatas ng dalawang-ikatlong boto ng
bawat kapulungan ng Lehislatura at pag-aproba ng Gobernador.
Bilang bahagi ng regular na proseso ng badyet ng estado, ang
Lehislatura at ang Gobernador ay maaari ring magkaloob ng mas
marami kaysa iniaatas.

ay ipapasiya ng Pagsubok 1 sa 2008–09 at 2009–10. Bukod
sa unang taon sa ilalim ng Proposisyon 98 (1988–89), laging
kinakalkula ng estado ang pinakamababang garantiya gamit
ang alinman sa Pagsubok 2 o Pagsubok 3. Dalawang isyu
ang lumitaw sa kung paano dapat magkabisa ang dahilan ng
pagpapanatili sa ilalim ng mga taon ng Pagsubok 1. Ang mga
isyung ito ay inilarawan nang mas detalyado sa kalapit na
kahon. Maraming hindi pagkakasundo sa mga isyung ito, na
may magkakaibang pagpapakahulugan na maaaring magresulta
sa ibang-iba na mga iniaatas sa pagpopondo ng Proposisyon 98.

Dahilan ng Pagpapanatili

Ang mga Limitasyon sa Kita ay Nagkakaloob ng
Kada-Mag-aaral na Pagpopondo para sa mga Layunin
ng Pangkalahatang Edukasyon. Humigit-kumulang
na dalawang-ikatlo ng pagpopondo ng Proposisyon 98
para sa mga distrito ng paaralan ay ginagamit para sa mga
limitasyon sa kita ng K–12. Ang mga limitasyon sa kita
ay nagkakaloob ng pagpopondo para sa mga layunin ng
pangkalahatang edukasyon—iyon ay, ang ilang iniaatas
ay kakabit ng pagpopondong ito. Ang mga distrito ay
nagpapasiya kung paano partikular na gagamitin ang mga
pondo. Ang mga distrito ng paaralan ay tumatanggap ng
halaga ng pagpopondo kada estudyante (gaya ng sinukat ng
pangkaraniwang pumapasok araw-araw). Ang mga halaga ng
limitasyon sa kita ay unang ibinatay sa antas ng pagpopondo
kada-mag-aaral ng bawat distrito sa mga taon ng 1970, na
may malaking pagkakaiba sa mga distrito. Mula noon, ang
Lehislatura ay nagkaroon ng karagdagang limitasyon sa kita
na pagpopondo partikular para sa layunin ng “pagpapantay.”
Ang pagpopondong ito ay napapunta sa mga distritong ito
na may pinakamababang kada-mag-aaral na mga halaga ng
limitasyon sa kita upang bawasan ang mga pagkakaiba sa
pagpopondo sa mga distrito ng paaralan.

Ang isang Obligasyon sa Pagpopondo sa Hinaharap
ay Nililikha sa mga Partikular na Proposisyon 98 na
Kalagayan. Sa kasaysayan, ang Proposisyon 98 ay lumikha
ng isang obligasyon sa pagpopondo sa hinaharap—
karaniwang tinatawag na dahilan ng pagpapanatili—sa
dalawang partikular na kalagayan. Ito ay lumikha ng isang
dahilan ng pagpapanatili kapag (1) ang pinakamababang
garantiya ay ipinasiyang nasa ilalim ng Pagsubok 3 o
(2) ang Proposisyon 98 ay sinuspinde. Sa parehong kaso,
sinusubaybayan ng estado ang diperensiya sa pagitan ng mas
mataas na halaga ng Proposisyon 98 na maaaring iniatas at
ang halaga ng pagpopondo na aktuwal na ipinagkaloob sa
K–14 na edukasyon sa taong iyon. Sa katapusan ng 2007–08,
ang estado ay may natitirang dahilan ng pagpapanatili na
obligasyon na $1.4 na bilyon.
Dahilan ng Pagpapanatili na mga Pagbabayad Batay
sa Paglaki ng mga Kita ng Pangkalahatang Pondo. Ang
Proposisyon 98 ay nag-aatas sa estado na magkaloob ng mga
karagdagang pagbabayad sa mga darating na taon hanggang
ang dahilan ng pagpapanatili (o puwang sa pagpopondo) ay
masarhan. Sa kasaysayan, ang pagpopondo sa edukasyon ay
binuo sa mga darating na taon sa antas na mararating nito
sa ibang paraan (walang mga naunang desisyon na gumasta
ng mas mababa sa antas ng Pagsubok 2 o magsuspinde). Ang
pinakamababang halaga ng dahilan ng pagpapanatili na dapat
ibayad sa isang taon ay depende sa kung gaano kabilis lumaki
ang mga kita ng estado. Kapag ang mga kita ng estado ay mabilis
na lumalaki, ang mas malalaking mga pagbabayad ay ginagawa,
at ang obligasyon ay binabayaran sa mas maikling panahon. Ang
dahilan ng pagpapanatili na mga pagbabayad na ito ay naging
bahagi ng batayan para sa pagkalkula ng pinakamababang
garantiya ng Proposisyon 98 ng susunod na taon.
Magkakaibang Pagpapakahulugan ng mga Taon ng
Pagsubok 1. Batay sa mga tantiya ng kita sa panahon na
inihanda ang pagsusuring ito, ang pinakamababang garantiya

Mga Limitasyon sa Kita ng K–12

MUNGKAHI
Ang Proposisyon 1B ay nagsususog sa Saligang-batas ng
California na may kaugnayan sa Proposisyon 98, gaya ng
inilarawan sa ibaba.
Lumilikha ng $9.3 Bilyon na “Suplementong
Edukasyon” na Obligasyon. Ang panukalang-batas na
ito ay nag-aatas sa estado na gumawa ng isang kabuuan na
$9.3 bilyon sa mga suplementong pagbabayad sa K–14 na
edukasyon. Ang mga pagbabayad ay gagawin sa mga taunang
hulog, simula sa 2011–12. Ang mga ito ay magiging bahagi
ng baseng badyet kapag kinakalkula ang pinakamababang
garantiya ng Proposisyon 98 sa susunod na taon.

Para s a n il a l am a n n g Pro p o s i s yo n 1 B , ti n g n a n ang pah ina 48.
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Mga Suplementong Pagbabayad sa Halip ng Dahilan ng
Pagpapanatili na mga Pagbabayad. Ang mga pagbabayad
na ito ay papalit sa anumang mga pagbabayad na iaatas na
gawin ng estado sa ilalim ng kasalukuyang batas para sa dahilan
ng pagpapanatili na mga obligasyon na nilikha sa 2007–08
at 2008–09. Ang panukalang-batas, gayunman, ay hindi
naglilinaw sa kawalan ng katiyakan tungkol sa dahilan ng
pagpapanatili sa mga taon ng Pagsubok 1 para sa hinaharap.
Pamamahagi ng mga Pondo. Ang panukalang-batas ay
nagbibigay ng kapangyarihan sa pagpapasiya sa Lehislatura at
Gobernador tungkol sa kung paano ipamamahagi ang mga
pagbabayad na ito sa pagitan ng K–12 na edukasyon at mga
kolehiyo ng komunidad. Para sa anumang mga pondong
ipinagkakaloob sa K–12 na edukasyon, ang panukalang-batas
ay nag-aatas na ang mga pagbabayad ay gawin para sa mga
limitasyon sa kita. Sa pagbabayad sa 2011–12, hanggang
$200 milyon ang maaaring ipagkaloob sa mga distrito ng
paaralan na may mababang kada-mag-aaral na mga halaga ng
limitasyon sa kita upang pagpantayin ang mga pagbabayad
na limitasyon sa kita sa mga distrito. Lahat ng ibang K–12
na mga pagbabayad ay ipamamahagi batay sa mga antas
ng kada-mag-aaral na limitasyon sa kita. Ang panukalangbatas ay walang ginagawang mga partikular na iniaatas kung
paano gagamitin ang anumang pera na ipinagkaloob sa mga
kolehiyo ng komunidad.
Panukalang-batas Iniuugnay sa Proposisyon 1A.
Ang mekanismo sa pagpopondo para sa paggawa ng mga
suplementong pagbabayad na itinatag sa panukalang-batas
na ito ay ipinagkakaloob sa Proposisyon 1A, narito rin sa
balotang ito. Ang panukalang-batas ay nagtatatag ng isang
Kuwenta ng Suplementong Pagbabayad sa Edukasyon at nagaatas sa estado na ideposito ang 1.5 porsiyento ng mga kita
ng Pangkalahatang Pondo sa kuwenta, simula sa 2011–12.
Ang mga pondong ito ay ilalagay sa kuwenta taun-taon
hanggang ang buong $9.3 bilyon sa mga suplementong
pagbabayad ay naipagkaloob. Kung ang Proposisyon 1A
ay hindi inaprobahan ng mga botante, ang mga tadhana
ng panukalang-batas na ito ay hindi magkakabisa, at hindi
magkakaroon ng obligasyon na gumawa ng $9.3 bilyon sa
mga suplementong pagbabayad.
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Hindi Malinaw Kung Paano Bibigyan ng
Pagpapakahulugan ang Saligang-batas
Dalawang isyu ang lumitaw tungkol sa kung paano
gagana ang dahilan ng pagpapanatili sa mga taon ng
Pagsubok 1—paano ito nililikha at paano ito binabayaran.
Ang Dahilan ng Pagpapanatili na Obligasyon sa
2008–09 ay Hindi Alam. Ang unang isyu ay may
kaugnayan sa kung ang estado ay lumilikha ng dahilan
ng pagpapanatili na obligasyon sa isang taon na ang
Pagsubok 1 ay iniaaplay. Sa kasaysayan, ang dahilan ng
pagpapanatili na obligasyon ay pangkaraniwang nililikha
kapag ang Pagsubok 3 ay iniaaplay. Hindi malinaw kung
ang dahilan ng pagpapanatili ay nililikha kapag ang
Pagsubok 1 ay iniaaplay at mas mababa sa Pagsubok 2.
Ang ilan ay naniniwala na ang isang dahilan ng
pagpapanatili ay nililikha sa kalagayang ito. Kung gayon,
ito ay maaaring magresulta sa karagdagang dahilan ng
pagpapanatili na obligasyon na $7.9 bilyon na nililikha
sa 2008–09 (para sa isang kabuuan na natitirang dahilan
ng pagpapanatili na obligasyon na $9.3 bilyon). Ang iba
ay naniniwala na walang dahilan ng pagpapanatili na
nililikha sa ilalim ng kalagayang ito.
Ang Paraan ng Pagbabayad ng Dahilan ng
Pagpapanatili Hindi Rin Malinaw. Ang ikalawang
isyu ay may kaugnayan sa kung paano ang dahilan
ng pagpapanatili (mula sa mga naunang taon) ay
binabayaran sa isang taon ng Pagsubok 1. Ang isang
pagpapakahulugan ay ang mga pagbabayad ng dahilan
ng pagpapanatili ay gagawin sa itaas ng antas ng
Pagsubok 1. Ang ikalawang pagpapakahulugan ay
ang mga pagbabayad ng dahilan ng pagpapanatili ay
gagawin sa itaas ng antas ng Pagsubok 2. Dahil ang
antas ng Pagsubok 1 ay inaasahan na mas mataas nang
malaki kaysa antas ng Pagsubok 2 sa 2009–10, ang
unang pagpapakahulugan ay maaaring magresulta sa
mas mataas nang malaki na pinakamababang garantiya
sa 2009–10.
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MGA EPEKTO SA PANANALAPI
Ang epekto sa pananalapi ng panukalang-batas na ito
ay magiging depende sa maraming pangunahing dahilan,
kabilang ang:
• Pagpapakahulungan sa Kasalukuyang Batas. Dahil

hindi tiyak kung paano bibigyan ng pagpapakahulugan
ang Saligang-batas sa kasalukuyang anyo nito, hindi
alam kung paaano ang pagpopondo ng Proposisyon 98
ay gagana sa hinaharap sa ilalim ng kasalukuyang batas.
Bilang resulta, mahirap malaman kung paano babaguhin
ng panukalang-batas na ito ang pananalapi ng estado.
• Pananaw sa Ekonomiya at Kita. Ang pinakamababang

garantiya ng Proposisyon 98 ay nagbabago bawat taon
pangunahin dahil sa mga pagbabago sa ekonomiya
at mga kita ng estado. Kaya, ang mga pagbabago
sa ekonomiya at kita ay maaaring magbago sa
pinakamababang garantiya ng bilyun-bilyong dolyar.
• Pagpasa ng Proposisyon 1A. Kung ang Proposisyon

1A ay hindi inaprobahan ng mga botante ng estado,
ang panukalang-batas na ito ay hindi magkakaroon
ng epekto sa pananalapi. Ang pagpopondo para sa
Proposisyon 98 ay ipapasiya sa pamamagitan ng
pagpapakahulugan sa Saligang-batas sa kasalukuyang
anyo nito.

PATULOY

Habang ang mga dahilang ito ay hindi tiyak, inilalarawan
namin sa ibaba ang malamang na mga epekto ng
panukalang-batas na ito para sa malapit- at mahabangpanahon, kung ang Proposisyon 1A ay pumasa rin.
Matitipid sa Malapit na Panahon. Sa 2009–10 at
2010–11, ang panukalang-batas ay maaaring magresulta sa
mga taunang matitipid. Ito ay dahil ang panukalang-batas
ay maaaring mag-antala ng mga dahilan ng pagpapanatili
na mga pagbabayad na sa ibang paraan ay magagawa sa mga
taong ito. Anumang naturang mga matitipid ay maaaring
hanggang maraming bilyong dolyar bawat taon. Sa ilalim
ng ibang mga pagpapakahulugan ng kasalukuyang batas,
gayunman, ang panukalang-batas na ito ay magreresulta sa
walang matitipid sa 2009–10 at/o 2010–11.
Mga Gastos sa Mahabang Panahon. Sa 2011–12, ang
estado ay magsisimulang gumawa ng mga suplementong
pagbabayad. Ang $9.3 bilyon sa mga pagbabayad ay
malamang na bayaran sa lima-hanggang-anim na taon na
panahon. Gaya ng tinukoy sa itaas, ang pangmatagalang
epekto ng mga pagbabayad na ito ay napapailalim sa
malaking kawalan ng katiyakan. Sa ilalim ng mga karaniwang
kalagayan, gayunman, ang mga gastos para sa K–14 na
edukasyon ay malamang na mas mataas kaysa nasa ilalim
ng kasalukuyang batas—maaaring ng bilyun-bilyong dolyar
bawat taon.

Para s a n il a l am a n n g Pro p o s i s yo n 1 B , ti n g n a n ang pah ina 48.
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PANGANGATWIRANG PANIG SA PROPOSISYON 1B
Ang mga paaralan ng California ay matinding tinamaan
ng krisis sa badyet ng estado. Ang paggasta sa edukasyon ay
binawasan ng higit sa $12 bilyon. Ang mga nakasisindak na
pagbawas na ito ay pumilit ng pagtanggal ng higit sa 5,000
guro at nagbabanta sa mga trabaho ng hindi kukulangin sa
13,000 pa.
Ang mga pagbawas na ito ay nagtaas ng mga sukat ng
klase, iniwan ang mga silid-aralan na may mga aklat-aralin
na lipas na sa panahon at nagkaloob sa mga batang mag-aaral
ng kakaunting guro, tagapayo, nars at katiwala ng aklatan.
Ang mga mahahalagang programa sa estudyante tulad ng
bokasyonal na edukasyon, sining at musika ay inalis sa
maraming paaralan.
Ang Prop. 1B ay nagsisimula sa proseso ng pagbabayad sa
mga paaralan at mga kolehiyo ng komunidad ng ilan sa mga
perang nawala dahil sa mga mapaminsalang pagbawas na ito.
Sa halip na permanenteng mawala ang mga mahahalagang
pondong ito sa edukasyon, ang Prop. 1B ay nagtatatag ng
isang plano sa pagbabayad upang tiyakin na ang mga paaralan
at mga kolehiyo ng komunidad ay binabayaran habang
bumubuti ang mga kondisyon ng ekonomiya. Kapag hindi
natin ipinasa ang 1B, permanenteng pahihinain ng California
ang sistema nito ng pampublikong paaralan.
Iyon ang dahilan kung bakit hinihimok kayo ng California
Teachers Association na bumoto ng Oo sa Prop. 1B.
Noong 1988, ipinasa ng mga botante ang Proposisyon 98
na nagkakaloob ng pinakamababang garantiya ng pagpopondo
para sa K–12 na edukasyon at mga kolehiyo ng komunidad.
Ang Prop. 98 ay isang lambat na pangkaligtasan na
nagkakaloob ng pinakamababang pagpopondo na kailangan
upang panatilihing bukas ang ating mga paaralan. . . pero
tayo ay ika-47 pa rin sa bansa sa paggasta sa bawat mag-aaral.
Ang mga huling pagbawas na ito sa badyet ay magtutulak sa
California sa mas mababa.
Ang 1B ay nagkakaloob ng isang paraan upang ang mga
paaralan ay patuloy na tumanggap ng pinakamababang
pagpopondo na nakalagay na sa inaprobahang Prop. 98 sa
pamamagitan ng pagtatag ng isang iskedyul ng pagbabayad na
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magsisimula sa 2011. Ito ay magpapahintulot sa mga lokal na
distrito ng paaralan na muling kumuha ng mga guro, bawasan
ang mga sukat ng klase, bumili ng mga napapanahong aklataralin at ibalik ang mga mahahalagang programa sa edukasyon.
Ang 1B ay nag-aatas ng mahigpit na pananagutan para sa
pagbabayad ng pagpopondo sa edukasyon at iginagarantiya
na ang pagpopondo ay pupunta sa mga lokal na distrito ng
paaralan upang gastahin sa silid-aralan. Ang mga distrito ng
paaralan ay sinusuri taun-taon ayon sa batas.
Sa panahon ng krisis naiintindihan nating lahat na ang
bawat programa ng estado ay tatanggap ng mga pagbawas.
Pero matagal nang natanggap ng mga taga-California na ang
mataas na uri ng edukasyon ay humahantong sa mas maunlad
at mas malusog na mga komunidad para sa ating lahat. Ang
kinabukasan ng ating estado ay nakadepende sa pamumuhunan
na ginagawa natin sa ating mga pampublikong paaralan.
Para sa pagbangon at katatagan ng ekonomiya sa hinaharap,
kailangan ng mga negosyo sa California ng isang lakas
paggawa na mahusay ang edukasyon. Ang mga paaralan at
kolehiyo ng komunidad ng California ay dapat magkaroon
ng sapat na pagpopondo upang turuan ang ating mga bata na
maging mga mahahalagang miyembro ng lakas paggawa ng
estadong ito. Hindi natin makakayang makuha ng ibang mga
estado ang mga trabahong ito.
Ang Prop. 1B ay bahagi ng isang pakete ng mga reporma na
magkakaloob ng mga panandaliang solusyon upang makatawid
tayo sa mga mahihirap na panahong pangkabuhayan at mga
pangmatagalang solusyon upang matiyak na hindi na tayo
muling haharap sa mga kakulangan sa taong ito.
Ang Prop. 1B ay isang bahagi ng solusyon, pero ito’y isang
hakbang na kailangan natin kung tayo ay magkakaloob
ng mahusay na pampublikong edukasyon sa lahat ng mga
estudyante at pananatilihin ang pampublikong edukasyon na
pangunahing priyoridad sa California.
Bumoto ng OO sa Prop. 1B.
DAVID A. SANCHEZ, Presidente
California Teachers Association

Ang mga pangangatwirang nakalimbag sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga may-akda
at hindi sinuri para sa ganap na kawastuhan ng alinmang opisyal na ahensiya.
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PANGANGATWIRANG LABAN SA PROPOSISYON 1B

Walang pangangatwirang laban sa Proposisyon 1B
na isinumite.

Ang mga pangangatwirang nakalimbag sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga may-akda
at hindi sinuri para sa ganap na kawastuhan ng alinmang opisyal na ahensiya.
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1C

BATAS SA PAGSASAMODERNO NG LOTERYA.

OPISYAL NA PAMAGAT AT BUOD

BATAS SA PAGSASAMODERNO NG LOTERYA.
• Nagpapahintulot na isamoderno ang loterya ng estado upang pabutihin ang pagganap nito sa pamamagitan ng mas malalaking
ibinabayad, mas mabuting pagbebenta, at mabisang pamamahala.
• Nag-aatas sa estado na panatilihin ang pag-aari sa loterya at nag-aawtorisa ng mga karagdagang hakbang ukol sa pananagutan.
• Nangangalaga sa mga antas ng pagpopondo para sa mga paaralan na kasalukuyang ipinagkakaloob ng mga kita sa loterya.
• Mas maraming mga kita sa loterya ang gagamitin upang tugunan ang kasalukuyang kakulangan sa badyet at bawasan ang
pangangailangan ng mga karagdagang pagtaas ng buwis at mga pagbawas sa mga programa ng estado.

Buod ng Tantiya ng Pambatasang Manunuri sa Netong Tama sa Pananalapi ng Estado at Lokal na Pamahalaan:
• Tama sa Badyet sa 2009–10 ng Estado: Nagpapahintulot ng $5 bilyon na paghiram mula sa mga kita ng loterya sa hinaharap upang
makatulong na balansehin ang badyet sa 2009–10 ng estado.
• Tama sa mga Badyet ng Estado sa Hinaharap: Ang serbisyo-sa-utang na mga pagbabayad sa paghiram sa loterya at mas matataas na
mga pagbabayad sa edukasyon ay malamang na gawing mas mahirap na balansehin ang mga badyet ng estado sa hinaharap. Ang
tamang ito ay mababawasan ng maaaring mas matataas na kita sa loterya. Ang karagdagang paghiram sa loterya ay ipahihintulot.

MGA PANGWAKAS NA BOTO NG LEHISLATURA SA AB 12 (PROPOSISYON 1C)
Senado:
Asembleya:

Oo 30
Oo 70

Hindi 8
Hindi 8

MGA PANGWAKAS NA BOTO NG LEHISLATURA SA SCA 12 (PROPOSISYON 1C)
Senado:
Asembleya:

Oo 27
Oo 63

Hindi 9
Hindi 14

PAGSUSURI NG PAMBATASANG MANUNURI

PANGKALAHATANG-TANAW SA MUNGKAHI
Ang Panukalang-batas ay Nagpapahintulot sa Estado na
Humiram Mula sa mga Kita ng Loterya. Gaya ng tinalakay sa
seksiyon na “Pangkalahatang-tanaw sa Badyet ng Estado,” ang
panukalang-batas na ito ay isa mga pangunahing bahagi ng plano
na inaprobahan ng Lehislatura at ng Gobernador noong Pebrero
2009 upang balansehin ang badyet ng estado. Ang panukalang-batas
na ito ay gumagawa ng mga malalaking pagbabago sa inisyatibo ng
botante noong 1984 na lumikha ng Loterya ng California. Ang mga
pagbabagong ito ay maaaring magparami ng pagbebenta ng tiket
ng loterya at magpahintulot sa estado na humiram ng $5 bilyon
sa taon ng pananalapi na 2009–10 mula sa mga kita ng loterya sa
hinaharap. Bilang karagdagan sa paghiram ng $5 bilyon na ito, ang
estado ay maaari ring humiram ng karagdagan mula sa mga kita ng
loterya sa mga darating na taon. Sa ilalim ng panukalang-batas, ang
mga kita ng loterya na inilalaan ngayon sa mga paaralan at kolehiyo
ay gagamitin upang bayaran ang paghiram. Ang panukalangbatas ay magdaragdag ng mga pagbabayad ng estado sa edukasyon
mula sa Pangkalahatang Pondo ng estado upang makabawi para
sa pagkawala ng mga pagbabayad na ito ng loterya. (Tingnan ang
katabing kahon para sa mga pagpapakahulugan sa mga katawagan
na ginamit sa pagsusuring ito.)
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KASAYSAYAN
Mga Umiiral na Batas sa Loterya
Loteryang Nilikha ng Panukalang-batas na Inaprobahan
ng Botante. Inaprobahan ng mga botante ng California ang
Proposisyon 37 noong 1984. Ang Proposisyon 37 ay nag-awtorisa
ng paglikha ng loterya at inilaan ang mga kita ng loterya sa
edukasyon. Nilikha nito ang Komisyon sa Loterya ng Estado ng
California (komisyon), na binubuo ng limang tao na hinirang ng
Gobernador at kinumpirma ng Senado ng Estado. Ang komisyon
ay nagbabantay sa humigit-kumulang na 600-tao na kagawaran ng
estado na nangangasiwa sa loterya.
Mga Batas na Namamahala sa Paggamit ng mga Pondo ng
Loterya. Ang Proposisyon 37 ay namamatnugot sa paggamit ng
mga pondong nilikha mula sa pagbebenta ng mga tiket ng loterya.
Ito ay nag-aatas na 50 porsiyento ng mga pondong ito ay ibalik sa
mga manlalaro bilang mga premyo. (Ito ay nangangahulugan na,
batay sa kalahatan, ang isang manlalaro ng loterya sa California ay
kumukuha ng humigit-kumulang na 50 sentimos sa mga premyo
para sa bawat dolyar na ginasta sa mga tiket.) Sa kasalukuyan, ang
loterya ay maaaring gumasta ng hindi hihigit sa 16 na porsiyento ng
pagbebenta ng tiket nito sa mga gugulin sa pagpapatakbo ng loterya.
Inilalaan ng batas ang mga kita ng loterya—ang mga pondong
natitira pagkatapos ng pagbabayad ng mga premyo at mga gugulin
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sa pagpapatakbo ng loterya—sa mga institusyong pang-edukasyon.
Ang mga pagbabayad na ito sa mga institusyong pang-edukasyon ay
dapat na kapantay at hindi kukulangin sa 34 na porsiyento ng mga
pondong nilikha mula sa pagbebenta ng tiket ng loterya bawat taon.
Sa Ilalim ng Kasalukuyang Batas, ang mga Pondo ng Loterya
ay Pinakikinabangan ng Edukasyon. Sa kasalukuyan, ang
mga opisyal ng estado ay walang kakayahan na gamitin ang mga
pondo ng loterya upang tumulong na balansehin ang badyet ng
Pangkalahatang Pondo. Gaya ng inilarawan sa ibaba, ang mga kita
ng loterya ay kasalukuyang pinakikinabangan ng mga institusyong
pang-edukasyon at ibinabayad nang tuwiran sa mga paaralan, mga
kolehiyo ng komunidad, at mga unibersidad. Ang estado ay walang
kakayahan ngayon na humiram mula sa kita ng loterya sa hinaharap.

Kasalukuyang Pagpopondo ng Loterya para sa Edukasyon
Ang mga Pagbabayad ng Loterya ay Isang Maliit na Bahagi
ng Pagpopondo sa Edukasyon. Sa taon ng pananalapi na 2007–08,
ang loterya ay nagbenta ng higit sa $3 bilyon ng mga tiket, nagbayad
ng $1.6 na bilyon sa mga premyo, at gumasta ng $380 milyon
sa mga gugulin sa pagpapatakbo. Ito ay nag-iwan ng humigitkumulang na $1.1 bilyon sa mga kita ng loterya, na ipinamahagi
sa mga pampublikong entidad na pang-edukasyon batay sa bilang
ng mga estudyante ng mga ito. Ang halagang ito ay kumakatawan
sa isang maliit lamang na bahagi ng panlahat na badyet ng mga
pampublikong institusyong pang-edukasyon ng California. Para
sa kindergarten hanggang sa ikalabindalawang baitang (K–12) na
mga paaralan, halimbawa, ang mga pondo ng loterya ay bumubuo
ng higit sa 1 porsiyento lamang ng lahat ng mga kita sa 2007–08.
Sa mga huling taon, ang mga pagbabayad ng loterya sa edukasyon
ay mabagal na lumaki. Sa pagitan ng 1997–98 at 2007–08, ang
mga pagbabayad na ito ay lumaki sa pangkaraniwang antas na
2.8 porsiyento kada taon—mas mababa nang bahagya sa antas ng
implasyon. Bilang karagdagan, gaya ng ipinapakita sa Pigura 1,
ang mga pagbabayad ng loterya sa edukasyon ay tumaas at bumaba

Mga Piling Katawagan na Ginamit sa Pagsusuring Ito
Paghiram. Ang uri ng paghiram ng estado na ipinahihintulot sa
ilalim ng panukalang-batas na ito ay binubuo ng pagbebenta ng yaman
sa mga mamumuhunan sa pamamagitan ng isang transaksiyon sa bono.
Ang yaman—sa kasong ito, ang mga kita ng loterya sa hinaharap—ay
ibabayad sa mga mamumuhunan, nang may interes, sa matagal na
panahon. Sa pamamagitan ng paghiram na ito, ang estado ay maaaring
tumanggap ng benepisyo mula sa mga kita ng loterya sa hinaharap
“kaagad”—sa pamamagitan ng paraan na gagawin ang mga taunang
pagbabayad sa hinaharap na isang malaki, “pinagsamang halaga”
na makukuha ngayon. Ang ganitong uri ng paghiram—tinawag na
pagseguridad—ay naiiba sa karamihan ng ibang mga uri ng paghiram
ng estado dahil ito ay walang mga pangakong hinihingi ng batas
upang gamitin ang mga kita sa buwis ng Pangkalahatang Pondo upang
bayaran ang mga mamumuhunan.
Mga Institusyong Pang-edukasyon. Ang mga ito ay ang mga
pampublikong entidad na pang-edukasyon na ngayon ay tumatanggap
ng mga pagbabayad mula sa loterya, kabilang ang kindergarten
hanggang ikalabindalawang baitang (K–12) na mga distrito ng paaralan,
mga distrito ng kolehiyo ng komunidad, ang sistema ng Unibersidad ng
Estado ng California, at ang sistema ng Unibersidad ng California.
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sa paglipas ng panahon, kabilang ang mga pagbaba sa bawat isa
ng huling dalawang taon ng pananalapi. Kasalungat nito, ang
pagpopondong ipinagkakaloob sa ilalim ng Proposisyon 98—na
bumubuo ng humigit-kumulang na tatlong-ikaapat ng mga badyet
ng K–12 na edukasyon—ay lumaki sa pangkaraniwang antas na
5.6 na porsiyento kada taon sa pagitan ng 1997–98 at 2007–08.
Bago ang kasalukuyang taon ng pananalapi, ang pagpopondo ng
Proposisyon 98 ay nadagdagan bawat taon sa huling dekada.

MUNGKAHI
Ang panukalang-batas na ito ay nagbabago sa Saligang-batas ng
Estado at sa ibang mga batas ng estado. Ito ay gumagawa ng mga
malalaking pagbabago sa mga pagpapatakbo ng loterya at sa mga
ipinahihintulot na paggamit ng mga pondo ng loterya. Ang mga
pagbabagong ito ay magpapahintulot din sa estado na humiram
mula sa kita ng loterya sa hinaharap. Ang mga pagbabagong ito
ay makakaapekto rin sa pagpopondo ng mga institusyong pangedukasyon at ng Pangkalahatang Pondo ng estado. Ang Pigura 2 ay
nagsasabuod ng mga pangunahing bahagi ng panukalang-batas na
ito at kung paano maihahambing ang mga ito sa umiiral na batas.

Mga Pagbabago sa mga Pagpapatakbo ng Loterya
Karagdagang Kakayahang Mag-akma para sa Loterya sa
mga Ibinabayad na Premyo Nito. Ang panukalang-batas na ito
ay nagbibigay sa loterya ng kakayahang mag-akma upang dagdagan
ang persentahe ng mga pondo ng loterya na ibinabalik sa mga
manlalaro bilang mga premyo. Ang mas matataas na ibinibigay na
mga premyo ay makakaakit ng mas maraming paggasta para sa mga
tiket ng loterya at makakapagpalaki ng mga kita ng loterya. Sa ilalim
ng panukalang-batas na ito, ang komisyon sa loterya ay maaaring
magtakda ng mga ibinabayad na premyo na mas mataas sa 50
porsiyento ng pagbebenta ng loterya—sa antas na ipinasiya nito na
lilikha ng pinakamataas na halaga ng mga kita ng loterya bawat taon.

Pangkalahatang Pondo. Ang pangunahing kuwenta sa
pagpapatakbo ng pamahalaan ng estado, ang Pangkalahatang Pondo,
ay tumatanggap ngayon ng higit sa $90 bilyon kada taon sa mga buwis
at ibang mga kita. Ang mga pondo ito ay magagamit ng Lehislatura
para sa anumang layunin.
Mga Gugulin sa Pagpapatakbo ng Loterya. Ang mga ito ay ang
mga gastos upang patakbuhin ang loterya. Sa kasalukuyan, karamihan
sa mga gugulin ay mga komisyon sa pagbebenta, mga bonus, at ibang
mga pagbabayad sa mga nagtitingi na nagbebenta ng mga tiket ng
loterya—tulad ng mga tindahan na sari-sari, mga tindahan ng alak, at
mga supermarket.
Mga Kita ng Loterya. Ang mga ito ay ang mga kita ng loterya
na natira pagkatapos ng pagbabayad ng (1) mga premyo at (2) mga
gugulin sa pagpapatakbo ng loterya. Ang mga ito ay kasalukuyang
humigit-kumulang na isang-ikatlo ng kabuuang pagbebenta.
Proposisyon 98. Inaprobahan ng mga botante noong 1988,
ang Proposisyon 98 ay nagkakaloob ng pinakamababang antas ng
iginagarantiyang pagpopondo bawat taon sa K–12 ng mga distrito ng
paaralan at mga distrito ng kolehiyo ng komunidad. Ang antas na ito ng
pagpopondo, na sinusuportahan ng Pangkalahatang Pondo ng estado at
mga lokal na buwis sa ari-arian, ay bumubuo ng humigit-kumulang na
tatlong-kuwarto ng mga kabuuang kita para sa mga distritong ito.
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Pigura 1

Ang Taunang mga Pagbabayad ng Loterya sa Edukasyon Ay Tumaas at
Bumaba sa Paglipas ng Panahon
(Sa mga Bilyon)
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Karagdagang Kakayahang Mag-akma para sa mga Gugulin sa
Pagpapatakbo ng Loterya. Ang mga umiiral na batas ay nagbibigay
sa loterya ng mas malaking kakayahang mag-akma kaysa karamihan
sa ibang mga kagawaran ng estado upang gumasta ng mga pondo
para sa mga gugulin sa pagpapatakbo, kabilang ang mga kontrata
sa mga pribadong entidad. Ang Proposisyon 1C ay nagpapalawak
nitong kakayahang mag-akma sa ilang paraan. Halimbawa, ang
panukalang-batas ay higit pang naglilimita sa bilang ng mga
kontrata sa mga pribadong entidad na dapat isumite ng komisyon
para sa paligsahang subasta. Ang panukalang-batas ay nagbabawas
rin sa pinakamataas na halaga ng mga gugulin sa pagpapatakbo ng
loterya mula sa 16 na porsiyento ng mga pondo ng loterya bawat
taon patungo sa 13 porsiyento ng mga pondong ito. (Dahil ang
loterya ay kasalukuyang gumagasta ng wala pang 13 porsiyento
ng mga pondo ng loterya—mas mababa kaysa pinakamataas na
ipinahihintulot ngayon—sa mga gugulin nito, ang pagbabagong ito
ay malamang na walang kaagad na epekto sa mga pagpapatakbo ng
loterya.) Ang panukalang-batas, gayunman, ay nagbibigay sa loterya
ng bagong kakayahang mag-akma upang madala ang mga hindi
nagamit na pondo sa pagpapatakbo sa darating na taon.
Walang mga Pagbabago sa mga Batas sa mga Laro at Kagamitan
ng Loterya o Pagpapatakbo ng Loterya ng Estado. Ang panukalangbatas na ito ay walang kasamang mga pagbabago sa mga umiiral na
batas tungkol sa mga uri ng mga teknolohiya na maaaring gamitin ng
loterya sa mga laro nito o sa mga makinang maaaring gamitin nito
upang mamahagi ng mga tiket ng loterya. Bilang karagdagan, ang
panukalang-batas na ito ay patuloy na nag-aatas na ang loterya ay
isagawa ng estado at hindi ng isang pribadong kompanya.

Paggamit ng mga Kita ng loterya
Ang mga Kita ay Hindi na Ilalaan sa Edukasyon. Sa ilalim ng
Proposisyon 1C, ang mga kita ng loterya ay hindi na ibabayad sa mga
institusyong pang-edukasyon simula sa 2009–10. Sa halip, gaya ng
inilarawan sa ibaba, ang mga pagbabayad sa mga institusyong pangedukasyon mula sa Pangkalahatang Pondo ng estado ay daragdagan
upang makabawi para sa pagkawala ng mga pagbabayad ng loterya.
Paghiram Mula sa mga Kita ng Loterya sa Hinaharap. Kung
aprobahan ng mga botante ang panukalang-batas na ito, ang
estado ay makakahiram mula sa mga kita ng loterya sa hinaharap
26

|

Pa gsu su ri

2000–01

2005–06

at tatanggap ng malaking pagbabayad o mga pagbabayad ngayon
mula sa mga mamumuhunan. Ang plano sa badyet ng estado para
sa 2009–10—inaprobahan ng Lehislatura at ng Gobernador noong
Pebrero 2009—ay umaasa sa pagtanggap ng estado ng $5 bilyon
mula sa naturang paghiram. Ang mga kita ng loterya sa hinaharap
ay gagamitin upang bayaran ang mga mamumuhunan—nang may
interes—sa paglipas ng panahon. Walang limitasyon sa panukalangbatas kung magkano ang maaaring hiramin ng mga opisyal ng
estado sa 2009–10 at sa mga darating na taon.
Ang mga Kita ay Makukuha para sa mga Pagbabayad
ng Utang o mga Obligasyon sa Badyet ng Estado. Sa ilalim
ng panukalang-batas na ito, ang mga kita ng loterya na hindi
kailangan upang bayaran ang paghiram sa loterya ay ililipat sa isang
bagong kuwenta ng pamahalaan ng estado na tinatawag na Pondo
sa Pagreretiro ng Utang (Debt Retirement Fund, DRF). Ang mga
pondo sa DRF ay maaaring gamitin ng Lehislatura upang bayaran
ang mga sumusunod na gugulin ng estado:
• Ang serbisyo-sa-utang na mga gastos sa mga bono na inisyu ng
estado upang pondohan ang mga daan, paaralan, bilangguan,
at ibang mga proyektong impra-istruktura.
• Ang serbisyo-sa-utang na mga gastos sa Mga Bono sa Pagbangong
Pangkabuhayan (Economic Recovery Bonds, ERBs). (Ang ERBs
ay inaprobahan ng mga botante sa Proposisyon 57 noong 2004
upang tugunan ang mga kakulangan sa badyet ng estado mula sa
mas maaga sa dekadang ito.)
• Ang ibang mga utang ng Pangkalahatang Pondo (tulad ng
mga halagang hiniram mula sa ibang mga pondo ng estado)
upang makatulong na tugunan ang mga kakulangan sa
badyet, gayon din ang ibang mga obligasyon sa badyet ng
Pangkalahatang Pondo.
Mga Pagbabayad para sa mga Programa sa Problema sa
Pagsusugal. Ang panukalang-batas ay nag-aatas sa loterya na dalhin
ang $1 milyon ng mga pondo nito bawat taon sa kasalukuyang
Opisina ng Problema sa Pagsusugal para sa mga programa nito sa
kamalayan at paggamot. Sa kasalukuyan, ang loterya ay naglalaan
ng humigit-kumulang na $250,000 kada taon sa opisinang ito
upang tumulong na magbayad para sa linya ng telepono ng
programa ng estado sa pagsusugal na 1-800-GAMBLER.
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Pagpopondo para sa mga Institusyong Pang-edukasyon
Nadagdagang mga Pagbabayad ng Pangkalahatang Pondo
ng Estado. Ang panukalang-batas na ito ay nag-aatas sa estado
na dagdagan ang mga pagbabayad sa mga institusyong pangedukasyon mula sa Pangkalahatang Pondo simula sa 2009–10. Ito
ay magbabawi para sa pagkawala ng mga pagbabayad ng loterya
sa edukasyon. Sa partikular, ang panukalang-batas ay nag-aatas sa
Pangkalahatang Pondo na gumawa ng mga pagbabayad sa mga
institusyong pang-edukasyon sa 2009–10 na kapantay ng (1) halaga
ng mga kita ng loterya na ibinabayad sa mga institusyong ito sa
2008–09 kasama ang (2) isang pag-aakma para sa paglaki sa bilang
ng mga estudyante at sa halaga ng pamumuhay. Para sa K–12 na
mga paaralan at mga kolehiyo ng komunidad, ang panukalang-batas
ay nagsasaad na ang mga pagbabayad na ito ng Pangkalahatang
Pondo sa 2009–10 ay bilang karagdagan sa mga iniaatas na sa ilalim
ng garantiya sa pagpopondo ng Proposisyon 98. Sa mga darating
na taon, ang mga bagong pagbabayad ng Pangkalahatang Pondo
para sa K–12 na mga paaralan at mga kolehiyo ng komunidad ay
magiging bahagi ng kanilang taunang pagpopondo ng Proposisyon
98. Ang mga pagbabayad ng Pangkalahatang Pondo sa hinaharap sa
mga institusyong pang-edukasyon ay patuloy na iaakma bawat taon
para sa paglaki ng bilang ng mga estudyante, gayon din ng halaga ng
pamumuhay. Tulad ng mga pagbabayad sa ilalim ng umiiral na batas
sa loterya, ang mga pagbabayad na ito ng Pangkalahatang Pondo ay
ipamamahagi sa mga institusyong pang-edukasyon batay sa bilang
ng mga estudyante ng mga ito.

Mga Susog sa Hinaharap
Ang Lehislatura ay Magkakaroon ng Mas Malaking Kakayahang
Mag-akma upang Susugan ang Batas sa Bandang Huli. Sa
kasalukuyan, dalawang-ikatlo ng mga Miyembro sa bawat kapulungan
ng Lehislatura ay makakaboto upang susugan ang batas sa loterya
upang isulong ang mga layunin ng Proposisyon 37, ang orihinal na
batas sa loterya na ipinasa noong 1984. Ang panukalang-batas na ito
ay nagbibigay sa Lehislatura (sa pamamagitan ng dalawang-ikatlong
boto) ng karagdagang kakayahang mag-akma upang susugan ang
batas sa loterya sa hinaharap. Halimbawa, ang mga naturang susog ay
maaaring mag-awtorisa ng mga bagong tuntunin sa pagpapatakbo,
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mga laro, o mga kagamitan na nagpapalaki ng kakayahan ng loterya
na kumita para sa pampublikong layunin. Ang Lehislatura, gayunman,
ay hindi makakapagsusog sa mga bahagi ng panukalang-batas na ito
na nagdaragdag ng mga pagbabayad ng Pangkalatahang Pondo ng
estado sa mga institusyong pang-edukasyon nang walang pag-aproba
ng mga botante.

MGA EPEKTO SA PANANALAPI
Ang panukalang-batas na ito ay makakaapekto sa pananalapi
ng (1) Pangkalahatang Pondo ng estado, (2) loterya, at (3) mga
institusyong pang-edukasyon.

Mga Epekto sa Pananalapi sa Pangkalahatang Pondo
Ang Paghiram sa Loterya ay Isang Pangunahing Bahagi ng
Plano sa Badyet sa 2009–10 ng Estado. Noong Pebrero 2009, ang
Lehislatura at ang Gobernador ay nag-aproba ng mga malalaking
pagbawas sa paggasta at mga pagtaas ng kita upang tugunan ang
kakulangan ng Pangkalahatang Pondo ng estado. Itong plano sa badyet
ay nagpapalagay na ang estado ay tatanggap ng $5 bilyon mula sa kita
ng loterya sa hinaharap sa 2009–10. Sa ilalim ng mga kasalukuyang
inaasahang kita, ang $5 bilyon ay kailangan upang mabalanse ang
badyet sa 2009–10. Dahil dito, kung tanggihan ng mga botante ang
Proposisyon 1C, ang Lehislatura at ang Gobernador ay malamang na
kailangang sumang-ayon sa bilyun-bilyong dolyar ng karagdagang mga
pagbawas sa paggasta, mga pagtaas ng buwis, at/o ibang mga solusyon
upang balansehin ang badyet ng estado sa 2009–10.
Ang mga Kita ng loterya ay Magbabayad sa Paghiram at
Sasakop sa Ilang mga Gastos ng Pangkalahatang Pondo. Kung
ang estado ay matagumpay na humiram ng humigit-kumulang na
$5 bilyon mula sa mga kita ng loterya sa hinaharap sa 2009–10,
ang taunang serbisyo-sa-utang na mga pagbabayad sa mga
mamumuhunan ay maaaring magkaroon ng kabuuan na nasa
pagitan ng $350 milyon at $450 milyon bawat taon para sa 20
hanggang 30 taon. Ang mga kita ng loterya ay unang gagamitin
upang gumawa ng mga serbisyo-sa-utang na mga pagbabayad.
Anumang mga natitirang kita ng loterya ay idedeposito sa
DRF para gamitin sa pagbabayad sa iba’t ibang mga gugulin ng

Pigura 2

Mga Pangunahing Bahagi ng Proposisyon 1C at Paano Maihahambing ang mga Ito sa Umiiral na Batas
Kasalukuyang Batas

Proposisyon 1C

Paghiram ng estado mula
sa kita ng loterya sa
hinaharap

Hindi ipinahihintulot.

Nagpapahintulot ng $5 bilyon na paghiram upang makatulong na
balansehin ang badyet sa 2009–10 ng estado. Karagdagang paghiram
na ipinahihintulot sa hinaharap. Pagbabayad mula sa kita ng loterya
sa hinaharap

Mga ibinabayad na premyo
ng loterya

Nakapirmi sa 50 porsiyento ng
pagbebenta ng loterya.

Kakayahang mag-akma ibinigay sa Komisyon sa Loterya ng Estado ng
California upang magtakda ng mga premyo sa antas na mas mataas
sa 50 porsiyento na lumilikha ng pinakamalaking kita.

Paggamit ng mga kita ng
loterya

Ibinabayad sa mga pampublikong
paaralan, mga kolehiyo ng komunidad,
at mga unibersidad.

Hindi ibinabayad sa mga institusyong pang-edukasyon. Ang mga nalikom
sa halip ay ginagamit una upang bayaran ang paghiram ng estado
na inilarawan sa itaas. Ang mga natitirang kita ay makukuha upang
pakinabangan ng Pangkalahatang Pondo ng estado sa pamamagitan ng
pagbabayad ng mga utang at mga obligasyon sa badyet ng estado.

Pagpopondo sa distrito
ng paaralan at kolehiyo
ng komunidad

Taunang pinakamababang garantiya ng
pagpopondo itinatag ng Proposisyon 98.

Nadagdagang garantiya ng Proposisyon 98 upang makabawi para
sa pagkawala ng mga pagbabayad sa mga distrito mula sa mga kita
ng loterya.
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Pangkalahatang Pondo. Kaya, ang mga kita ng loterya na hindi
kailangan upang bayaran ang serbisyo-sa-utang na mga gastos ay
pakikinabangan ng Pangkalahatang Pondo.
Paghihirap sa Hinaharap sa Pangkalahatang Pondo. Ang
Proposisyon 1C ay nag-aatas ng nadagdagang mga pagbabayad
ng Pangkalahatang Pondo sa edukasyon. Gaya ng inilarawan sa
ibaba, ang mga pagbabago ng panukalang-batas na ito sa mga
pagpapatakbo ng loterya ay malamang na magpahintulot na
palakihin ng loterya ang pagbebenta at kita ng higit sa magiging
kalagayan ng mga ito sa ilalim ng umiiral na batas. Gayunman,
pagkatapos gamitin ang mga nadagdagang kita ng loterya
upang gumawa ng serbisyo-sa-utang na mga pagbabayad sa mga
mamumuhunan, ang mga natitirang kita ay malamang na hindi
sapat upang sakupin ang mas matataas na mga pagbabayad ng
Pangkalahatang Pondo sa edukasyon para sa karamihan ng susunod
na 20 hanggang 30 taon. Sa mga taon pagkaraan ng $5 bilyon na
paghiram, malamang na kailanganin ng Lehislatura na tumukoy
ng daan-daang milyong dolyar kada taon sa mga pagtaas ng kita o
pagbaba sa mga paggasta upang masakop ang mga gastos na ito.
Ang Paghiram ng Loterya sa Hinaharap ay Makakaapekto
Rin sa Pangkalahatang Pondo. Habang ang Lehislatura at
ang Gobernador ay nagpalagay na ang estado ay hihiram ng
$5 bilyon sa 2009–10, ang panukalang-batas ay nagpapahintulot
sa estado na humiram ng karagdagan sa mga kita ng loterya sa
hinaharap anumang oras sa hinaharap. Kung ipinasiya ng mga
opisyal na gawin ito, ang Pangkalahatang Pondo ng estado ay
makikinabang mula sa paghiram sa darating na taon—kung paano
ang Pangkalahatang Pondo ay makikinabang mula sa $5 bilyon na
paggasta sa 2009–10. Ang mga karagdagang paghiram, gayunman,
ay lalong magdaragdag sa serbisyo-sa-utang na mga gastos.
Ang mga nadagdagang gastos na ito ay higit na magbabawas sa
bahagi ng mga kita ng loterya na makukuha upang sakupin ang
mas matataas na mga pagbabayad ng Pangkalahatang Pondo sa
edukasyon. Kaya, kung ang mga opisyal ng estado ay nagpasiya
na humiram ng higit sa $5 bilyon mula sa mga kita ng loterya sa
hinaharap, ang mga desisyon sa badyet ng Lehislatura ay maaaaring
maging mas mahirap sa mga taon pagkatapos ng paghiram na iyon.

Ang Krisis sa Pananalapi ay Lumilikha ng Malapit-naPanahong Kawalan ng Katiyakan Tungkol sa $5 Bilyon na
Paghiram. Noong 2008, ang matarik na pagbagsak ng pamilihan
ng bahay ay humantong sa kawalan ng magagasta o ibang mga
problema sa pananalapi para sa maraming malalaking pinansiyal na
institusyon. Ito ay humantong sa isang pandaigdig na “kagipitan
sa kredito” na nagbawas sa kakayahan at kahandaan ng mga
mamumuhunan na magpahiram ng pera sa maraming indibidwal,
mga kompanya, at mga pamahalaan, kabilang ang estado. Ang
kagipitan sa kredito ay gumaan sa mga huling buwan. Sa panahon
na inihanda ang pagsusuring ito, gayunman, nananatili ang
posibilidad na hindi makakamit ng California ang lahat ng mga
nakaplanong $5 bilyon na paghiram sa loterya sa 2009–10.
Mga Epekto sa Pananalapi Kung ang Estado ay Hindi
Humiram Mula sa mga Kita ng loterya. Habang ang plano sa
badyet ng estado ay nagpapalagay ng $5 bilyon na paghiram sa
loterya sa 2009–10, ang panukalang-batas na ito ay hindi nag-aatas
na ang estado ay gumawa ng naturang paghiram. Kung walang
nangyaring paghiram sa loterya, ang pag-aproba ng botante sa
Proposisyon 1C ay magpapahintulot na magkabisa ang ibang mga
pagbabago sa mga pagpapatakbo ng loterya, ang mga paggamit ng
mga pondo ng loterya, at pagpopondo para sa mga institusyong
pang-edukasyon na tinalakay sa pagsusuring ito. Sa ibang mga
salita, kung inaprobahan ng mga botante ang Proposisyon 1C
at ang estado ay hindi humiram mula sa mga kita ng loterya sa
hinaharap, ang lahat ng mga kita ng loterya ay dadaloy sa DRF
at makukuha upang sakupin ang mga gastos ng Pangkalahatang
Pondo, kabilang ang mga iniaatas na pagbabayad sa edukasyon sa
ilalim ng panukalang-batas na ito. Sa ganitong kaso, posible na
ang nadagdagang mga kita ng loterya sa ilalim ng panukalangbatas na ito ay magpapagaan sa nadagdagang mga pagbabayad ng
Pangkalahatang Pondo sa edukasyon sa pangmatagalan.

Mga Epekto sa Pananalapi sa Loterya
Ang Mas Malalaking mga Ibinabayad na Premyo ay Malamang
na Magtaas ng Pagbebenta at Kita ng Loterya. Ang bawat tagaCalifornia ay kasalukuyang gumagasta ng humigit-kumulang na $83
bawat taon sa mga tiket sa loterya—mas mababa nang malaki sa

Pigura 3

Mga Pagbebenta sa 2007–08 ng Loterya Kada Residente sa mga Piling Estado
Pangkaraniwan sa Lahat ng mga Estado sa Kanluran ng Mississippi: $105
Lahat ng mga Estado na May Loterya
Pangkaraniwan: $190

Arizona
Washington
California
Oregon
Colorado
Texas
Ohio
Florida
Pennsylvania
New York
Massachusetts
$100

200

Hindi kasama ang pagbebenta sa video lottery terminal.
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pangkaraniwang residente ng ibang mga estado na may loterya, gaya
ng ipinapakita sa Pigura 3. Malamang na maraming dahilan kung
bakit ganito, kabilang ang ibang mga mapipiling aliwan at pagsusugal
para sa mga residente rito. Ang mas maliliit na ibinabayad na mga
premyo ng loterya ng California (humigit-kumulang na 50 sentimos
sa mga premyo para sa bawat dolyar na ginasta sa mga tiket ng loterya)
ay malamang na nakakatulong din sa mas mahinang pagbebenta ng
loterya. Ang mas malalaking ibinabayad na mga premyo ay anyong
aakit ng mas maraming manlalaro at mas malaking paggasta para
sa mga tiket ng loterya. Halimbawa, ang Loterya ng Estado ng
Massachusetts—isa sa mga nangungunang loterya sa pagbebenta kada
residente—ay nagbabalik ng higit sa 70 porsiyento ng mga pondo nito
sa mga manlalaro bilang mga premyo. Noong 2002, ang Lehislatura
ng Florida ay nag-awtorisa na ang loterya ng estado ay magpalaki
ng mga premyo. Sa loob ng limang taon, ang benta ng Loterya ng
Florida ay malaki ang itinaas. Batay sa ebidensiya mula sa ibang mga
estado, ipinapalagay namin na kung inaprobahan ng mga botante ang
panukalang-batas na ito, ang pagbebenta at mga kita ng Loterya ng
California ay maaaring magkaroon ng malaking pag-unlad kumpara sa
kung paano sila uunlad sa ilalim ng umiiral na batas. Ang pag-unlad na
ito ay maaaring magresulta sa pagbebenta ng loterya sa hinaharap na
nasa pagitan ng 30 porsiyento at 80 porsiyento na mas mataas. Dahil
ang mas malaking bahagi ng mga pondo ng loterya ay ibabalik sa mga
manlalaro bilang mga premyo, ang mga kita ay lalaki ng isang mas
maliit na porsiyento. Tinatantiya namin na ang mga kita ng loterya ay
madaragdagan ng daan-daang milyong dolyar kada taon kumpara sa
magiging kalagayan ng mga ito sa ilalim ng umiiral na batas.
Ang mga Pagpili ng mga Mamimili, mga Opisyal ng Loterya,
at mga Mambabatas ay Makakaapekto sa Paglaki. Habang ang
pagbebenta at kita ng loterya ay maaaring magkaroon ng malaking
pag-unlad kung ang mungkahing ito ay aprobahan, ang mga
eksaktong epekto ng panukalang-batas na ito ay hindi mahuhulaan.
Ang laki ng pagbebenta at kita ay magiging depende sa kung
tutugon ang mga mamimili ng California sa mga produktong
iaalok ng loterya sa hinaharap. Bilang karagdagan, ang pinansiyal
na pagganap ng loterya ay magiging depende sa maraming
desisyon na ginawa ng komisyon at mga tauhan ng loterya. Sila
ay magpapasiya, kasama ng ibang mga bagay, ng antas ng mga
ibinabayad na premyo ng loterya, paano ibebenta sa publiko ang
mga laro ng loterya, at paano hihimukin ang mga nagtitingi sa
buong California na magbenta ng mga tiket ng loterya. Magagawa
rin ng Lehislatura na magpasa ng mga karagdagang pagbabago sa
batas sa loterya upang lalong mapalaki ang mga kita ng loterya.

Mga Epekto sa Pananalapi para sa mga Institusyong
Pang-edukasyon
Mga Pagbabayad ng Pangkalahatang Pondo ng Estado Upang
Makabawi para sa Pagkawala ng mga Pondo ng Loterya. Sa
kasalukuyan, ang mga institusyong pang-edukasyon ay ang tanging
mga entidad na tumatanggap ng kita ng loterya. Ang mga kitang
ito ay may kabuuan na $1.1 bilyon noong 2007–08 at anyong
malamang na maging mas mababa sa 2008–09 batay sa bagong takbo
sa pagbebenta ng loterya sa California at ibang mga estado (ang
resesyon ay bahagi ng dahilan). Sa ilalim ng panukalang-batas na ito,
ang mga pagbabayad ng loterya sa mga paaralan, mga kolehiyo ng
komunidad, at mga unibersidad ay titigil sa katapusan ng taon ng
pananalapi na 2008–09. Simula sa 2009–10, ang mga pagbabayad
mula sa Pangkalahatang Pondo ng estado ay madaragdagan upang

PATULOY

makabawi para sa pagkawala ng mga pagbabayad ng loterya. Ang
mga pagbabayad na ito ay lalaki bawat taon batay sa pagdami
ng mga estudyante at ng halaga ng pamumuhay. Para sa K–12
na mga distrito ng paaralan at kolehiyo ng komunidad, ang mga
pagbabayad ay magiging bahagi ng pagpopondo ng Proposisyon 98.
Sa pangmatagalan, ang mga pagbabayad na ito ng Pangkalahatang
Pondo sa mga institusyong pang-edukasyon ay malamang na lumaki
nang mas mabilis at mas matatag kaysa sa mga pagbabayad na
natatanggap ngayon ng mga paaralan mula sa loterya.

Ibang mga Epekto sa Pananalapi
Mga epekto sa Ibang mga Kita at Paggasta ng Pamahalaan. Sa
ilalim ng panukalang-batas na ito, malamang na ang mga mamimili sa
California ay gagasta ng mas marami ng kanilang kita ng loterya. Ito ay
nangangahulugan na ang mga taga-California ay gagasta ng mas kaunti
sa ibang mga paninda at serbisyo, kabilang ang, at marahil, ibang mga
aktibidad na pagsusugal. Ang estado at mga lokal na pamahalaan ay
tatanggap ng mga kita bilang resulta ng paggasta ng mamimili sa mga
lugar na ito. Ang mga pagtaas sa pagbebenta ng loterya, kung gayon,
ay di-buong mapapagaan ng mga pagbaba sa ibang mga pang-estado
at lokal na kita. Ang inaasahang pagdami sa aktibidad na pagsusugal
ng loterya ay maaaring makatulong din upang mas maraming tagaCalifornia ang magkaroon ng mga problema sa pagsusugal. Ito ay
maaaring magresulta sa mas maraming pangangailangan ng mga
serbisyo mula sa mga programa sa mga serbisyong pangkalusugan at
panlipunan na pinopondohan ng publiko.

Buod ng mga Epekto sa Pananalapi
Ang panukalang-batas na ito ay makakaapekto sa pananalapi ng
Pangkalahatang Pondo ng estado, ng loterya, at mga institusyong
pang-edukasyon:
• Pangkalahatang Pondo ng Estado. Ang panukalang-batas
na ito ay magpapahintulot sa estado na humiram ng $5
bilyon mula sa kita ng loterya sa hinaharap sa 2009–10 upang
makatulong na balansehin ang badyet sa 2009–10 ng estado.
Ang panukalang-batas na ito ay magpapahintulot din ng mas
maraming paghiram mula sa mga kita ng loterya sa hinaharap.
Habang ang Pangkalahatang Pondo ay makikinabang sa
hinaharap mula sa mga kita ng loterya na hindi kailangan
upang bayaran ang paghiram, ang mga kitang ito sa loterya ay
malamang na hindi sapat upang sakupin ang mga mas matataas
na pagbabayad sa edukasyon na iniaatas ng proposisyong ito. Ito
ay nangangahuluang kailangang tumukoy ang estado ang mga
bagong kita o mga pagbawas sa paggasta upang gawin ang mas
matataas na mga pagbabayad na ito sa edukasyon sa hinaharap.
• Loterya. Kung aprobahan ng mga botante ang panukalang-batas
na ito, ang mga kita ng loterya ay malamang na madagdagan
ng daan-daang milyong dolyar kada taon kumpara sa magiging
kalagayan ng mga ito sa ilalim ng kasalukuyang batas.
• Mga Institusyong Pang-edukasyon. Ang mga paaralan, mga
kolehiyo ng komunidad, at mga unibersidad ay hindi na
tatanggap ng mga pagbabayad mula sa loterya. Sa halip, ang
mga institusyong ito ay tatanggap ng mas matataas na mga
pagbabayad mula sa Pangkalahatang Pondo ng estado. Ang
mga pagbabayad na ito ay lalaki sa paglipas ng panahon—
malamang na mas mabilis at sa mas matatag na paraan kaysa
kasalukuyang mga pagbabayad ng loterya sa mga paaralan.

Para s a n il a l am a n n g Pro p o s i s yo n 1 C , ti n g n a n ang pah ina 48.
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1C
PANGANGATWIRANG PANIG SA PROPOSISYON 1C
OO SA 1C: ISAMODERNO ANG ATING LOTERYA AT
MAGKALOOB NG MGA KAAGAD NA PONDO UPANG
MAKATULONG SA ATING KRISIS SA BADYET AT IWASAN ANG
MGA KARAGDAGANG PAGTAAS NG BUWIS.
Tayo ay nasa gitna ng pinakamasamang resesyong pangkabuhayan mula
noong Napakalaking Depresyon. Ang mga taga-California ay humaharap sa
mas matataas na mga buwis at mas malalaking mga pagbawas sa edukasyon,
kaligtasan ng publiko, transportasyon, pangangalagang pangkalusugan at
ibang mga mahahalagang serbisyo. Dapat tayong kumilos ngayon upang
PROTEKTAHAN ANG MGA MAHAHALAGANG SERBISYONG ITO
AT IWASAN ANG IBA PANG MGA PAGTAAS NG BUWIS.
OO SA 1C: ISANG RESPONSABLE, MADALIANG SOLUSYON SA
ATING KRISIS SA PANANALAPI.
Sa pamamagitan ng pagsasamoderno sa ating loterya ng estado, ang
Prop. 1C ay kaagad na lilikom ng $5 bilyon sa mga bagong kita nang hindi
magtataas ng mga buwis. Ang ating loterya ay lipas na panahon at kulang
sa pagganap. Sa pamamagitan ng ilang payak na pagbabago, ang ATING
LOTERYA AY MAAARING MAGDALA NG MAS MARAMING KITA SA
ESTADO—$5 bilyon kaagad nang hindi gagastusan ng kahit diyes ng mga
nagbabayad ng buwis, habang pinoprotektahan ang mga antas ng pagpopondo
para sa mga paaralan na kasalukuyang ipinagkakaloob ng loterya.
OO SA 1C: BAGONG KITA NANG WALANG MAS MATATAAS NA
MGA BUWIS.
Kung wala nitong bagong kita sa loterya, tayo ay mapipilitang magbawas
ng isa pang $5 bilyon mula sa badyet ng estado—malamang na mula sa
pagpapatupad ng batas, mga paaralan o pangangalagang pangkalusugan—o
ang mga masisipag na residente ng California ay kailangang magbayad ng $5
bilyon pa sa mga buwis.
OO SA 1C: PROTEKTAHAN ANG PAGPOPONDO NG LOTERYA
PARA SA ATING MGA PAARALAN.
Sa ilalim ng Proposisyon 1C, ang ating mga paaralan ay patuloy na
tatanggap ng hindi kukulangin sa kaparehong pagpopondo na natatanggap
ngayon mula sa loterya.
OO SA 1C: ANG PAGSASAMODERNO NG LOTERYA AY
TUTULONG SA CALIFORNIA.

Isa sa dalawang estado na nagsamoderno ng loterya nito ay nakakita
ng pagtaas sa mga kita. Ang New York, North Carolina, Missouri at
Massachusetts ay nagdalang lahat ng mas maraming kita sa kanilang mga
badyet ng estado, ang ilan ay nakapagtaas ng kanilang mga kita ng hanggang
4,000 porsiyento. Sa ngayon, ang loterya ng California ay pinakahuli
sa pagganap sa sampung pinakamalaking estado. ANG MGA TAGACALIFORNIA AY NARARAPAT SA MAS MABUTI.
OO SA 1C: MAS MATAAS NA PANANAGUTAN AT
PAGBABANTAY.
Ang Proposisyon 1C ay nag-aatas ng mga independiyenteng pagsusuri at
inihahanda sa publiko ang mga ulat upang makita natin kung saan eksaktong
pumupunta ang mga pondo at kung ang mga ito ay angkop na ginagamit.
OO SA 1C: TINUTUPAD ANG PANGAKO NG LOTERYA.
Ang Proposisyon 1C ay titiyak na matatanggap natin ang ibinoto natin at
ang pagpopondo para sa edukasyon ay protektado.
OO SA 1C: BAHAGI NG ISANG RESPONSABLENG PAKETE NG
MGA REPORMA UPANG AYUSIN ANG MASAMANG PAGGANAP
NG BADYET SA SACRAMENTO.
Ang Prop. 1A, 1B, 1C, 1D, 1E at 1F ay isang pakete ng mga reporma
na nagkakaloob ng mga panandaliang solusyon upang makatawid tayo sa
mga mahihirap na panahon sa ekonomiya at mga pangmatagalang solusyon
upang makatulong na protektahan tayo laban sa uri ng mga kakulangan na
kinakaharap natin sa taong ito.
BUMOTO NG OO SA 1C: PROTEKTAHAN ANG MGA
MAHAHALAGANG SERBISYO LABAN SA MAS MALALAKING MGA
PAGBAWAS AT PIGILAN AT MAS MATATAAS NA MGA BUWIS.
www.CaBudgetReformNow.com
ED BONNER, Presidente
California State Sheriffs’ Association
DR. GLEN W. THOMAS, Sekretaryo ng Edukasyon ng California
BILL HAUCK, Pangalawang-Tagapangulo
California Business for Education Excellence

PAGPAPABULAAN SA PANGANGATWIRANG PANIG SA PROPOSISYON 1C
Ang mga tagapagtaguyod ng Proposisyon 1C ay nagsasabi na kailangan
lamang ng ilang payak na pagbabago upang magdala ng mas maraming kita
sa estado. Mayroon bang payak na ginagawa ang pamahalaan?
Ito ay hindi isang madalian, responsableng solusyon sa ating mga krisis
sa pananalapi at hindi natin alam kung paano ang magiging epekto nito
sa pangmatagalan. Ang alam natin ay gumagawa tayo na mga malalaking
pagpapalagay tungkol sa isang isinamodernong loterya ng estado na may
mga inaasahang kita na malamang na hindi natin makikita. Ang pagbebenta
ng tiket ng loterya ay bumaba ng 10 porsiyento sa unang apat na buwan ng
kasalukuyang taon ng pananalapi simula sa Hulyo 1. Sinisi ng mga opisyal
ng loterya ang paghina ng ekonomiya para sa pagbaba ng pagbebenta.
Kung umaasa tayo sa loterya upang iligtas ang pananalapi ng estado, paano
ito magagawa ngayong ang mga tao ay nagbawas ng pagsusugal dahil sa
masamang ekonomiya?
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Bahagi ng “pagsasamoderno” ng loterya ay ang gawin ang mga laro na
nakahanda kahit saan tayo pumunta. Magkakaroon din tayo ng patuloy na
anunsiyo na naglalayong ihiwalay ang mga tao mula sa kanilang pera, para
sa isang pagkakataong manalo ng malaki. Tutal, ito’y para sa ating mga bata!
Kung ang mas mataas na mga kita na inaasahan sa pakanang ito ay hindi
mangyari, anong ang susunod—lubos na istilong-Las Vegas na pagsusugal?
Hindi natin makakaya ang isa pang panukalang-batas na lumilikha ng mas
maraming mga problema kaysa nilulutas nito.
Bumoto ng HINDI sa Prop. 1C.
ANG KAGALANG-GALANG NA BOB HUFF, Senador ng Estado

Ang mga pangangatwirang nakalimbag sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga may-akda
at hindi sinuri para sa ganap na kawastuhan ng alinmang opisyal na ahensiya.
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1C
PANGANGATWIRANG LABAN SA PROPOSISYON 1C
Ang loterya ng California ay dapat iwan sa kalagayang orihinal na
hinangad ng mga botante. Nang aprobahan ng mga botante ang loterya
dalawampu’t-limang taon na ang nakararaan, sila ay may malinaw na
pagkaunawa kung paano gaganap ang programa. Sadya nilang inilagay ang
mga kabawalan sa operasyon ng loterya upang limitahan ang sukat at saklaw
nito. Ang Loterya ay gumanap kung paano ito idinisenyo na gumanap.
Walang pangangailangan na baguhin o isamoderno ang loterya. Ito ay dapat
iwan sa kalagayan na hinangad ng mga botante dalawampu’t-limang taon na
ang nakararaan.
Mangyaring bumoto ng Hindi.
ANG KAGALANG-GALANG NA BOB HUFF, Senador ng Estado

PAGPAPABULAAN SA PANGANGATWIRANG LABAN SA PROPOSISYON 1C
Walang mga pagpapabuti na ginawa sa Loterya ng Estado ng California
sa 25 taon mula nang pagtibayin ito ng mga botante. Bilang resulta, ang
California ay may loterya na pinakamababa ang pagganap sa sampung
pinakamalaking estado at ang ating mga paaralan at mga nagbabayad ng
buwis ay hindi tumatanggap ng nararapat. Ang loterya ay isang kulang sa
pagganap na yaman na nangangailangan ng reporma at pagsasamoderno
upang isapanahon ito at tiyakin na nakukuha natin ang lahat ng mga kita
upang makatulong na pondohan ang mga paaralan at magkaloob sa ating
estado ng mga tagapagdulot sa mahalagang panahong ito.
ANG PAGPASA NG PROP. 1C AY LILIKHA NG $5 BILYON
KAAGAD—NANG HINDI NAGTATAAS NG MGA BUWIS—SA
ISANG MAHALAGANG PANAHON UPANG MAKATULONG SA
ATING KRISIS SA BADYET.
Ang Prop. 1C ay magsasamoderno sa kayarian ng ating loterya at kaagad na
lilikom ng $5 bilyon sa mga bagong kita nang hindi nagtataas ng mga buwis.
Ang Prop. 1C ay NAGTATAAS DIN NG PANANAGUTAN at
pagbabantay—kabilang ang pag-aatas ng mga independiyenteng pagsusuri at
mga pampublikong pag-uulat.
BUMOTO NG OO SA PROP. 1C UPANG PIGILAN ANG MGA
MAS MATATAAS NA MGA BUWIS AT MAS MALALAKING MGA
PAGBAWAS SA MGA PAARALAN, PROTEKSIYON NG PULIS AT
BUMBERO AT IBANG MGA SERBISYO.

Kung wala nitong bagong kita sa loterya, tayo ay mapipilitang magbawas
ng isa pang $5 bilyon mula sa badyet ng estado—malamang na mula
sa pagpapatupad ng batas, proteksiyon laban sa sunog, mga paaralan o
pangangalagang pangkalusugan—o ang mga residente ng California ay
kailangang magbayad ng $5 bilyon pa sa mga buwis.
ANG PROP. 1C AY NAGPOPROTEKTA SA PAGPOPONDO NG
LOTERYA PARA SA MGA PAARALAN.
Sa ilalim ng Proposisyon 1C, ang ating mga paaralan ay patuloy na
tatanggap ng hindi kukulangin sa kaparehong pagpopondo na natatanggap
ngayon mula sa loterya.
Ang Prop. 1A, 1B, 1C, 1D, 1E at 1F ay isang pakete ng mga reporma
upang linisin ang masamang pagganap ng badyet sa Sacramento.
BUMOTO NG OO SA 1C.
www.CaBudgetReformNow.com
ED BONNER, Presidente
California State Sheriffs’ Association
SHELDON D. GILBERT, Presidente
California Fire Chiefs Association
DR. GLEN W. THOMAS, Sekretaryo ng Edukasyon ng California

Ang mga pangangatwirang nakalimbag sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga may-akda
at hindi sinuri para sa ganap na kawastuhan ng alinmang opisyal na ahensiya.

M g a Pa ng a ng a t wi ran

|

31

PROPOSISYON

1D

NANGANGALAGA SA PAGPOPONDO SA MGA SERBISYO SA MGA BATA.
TUMUTULONG NA BALANSEHIN ANG BADYET NG ESTADO.

OPISYAL NA PAMAGAT AT BUOD

NANGANGALAGA SA PAGPOPONDO SA MGA SERBISYO SA MGA BATA. TUMUTULONG NA BALANSEHIN ANG BADYET
NG ESTADO.
• Nagkakaloob ng higit sa $600 milyon upang pangalagaan ang mga programa ng mga bata sa mga panahon ng mahirap

na ekonomiya.
• Inililipat ang kasalukuyang pera sa buwis sa tabako upang pangalagaan ang mga serbisyong pangkalusugan at pantao para

sa mga bata, kabilang ang mga serbisyo para sa mga nanganganib na pamilya, mga serbisyo para sa mga batang may mga
kapansanan, at mga serbisyo para sa tinatangkilik na bata.
• Pansamantalang nagpapahintulot ng paglilipat ng kasalukuyang pera upang pondohan ang mga programang serbisyong

pangkalusugan at pantao para sa mga batang 5 taong gulang at mas bata.
• Tinitiyak na ang mga county ay nagpapanatili ng pagpopondo para sa mga lokal na priyoridad.
• Tumutulong na balansehin ang badyet ng estado.

Buod ng Tantiya ng Pambatasang Manunuri sa Netong Tama sa Pananalapi ng Estado at Lokal na Pamahalaan:
• Mga matitipid sa Pangkalahatang Pondo ng estado na hanggang $608 milyon sa 2009–10 at $268 milyon taun-taon

mula 2010–11 hanggang 2013–14, mula sa pansamantalang paglilipat ng isang bahagi ng mga pondo mula sa Programa
sa mga Bata at mga Pamilya ng California bilang kapalit ng suporta ng Pangkalahatang Pondo ng estado sa mga
programang serbisyong pangkalusugan at pantao para sa mga batang hanggang limang taong gulang.
• Mga kaukulang pagbawas sa pagpopondo para sa mga programang maagang pagpapaunlad ng bata na ipinagkakaloob ng

Programa sa mga Bata at mga Pamilya ng California.

MGA PANGWAKAS NA BOTO NG LEHISLATURA SA AB 17 (PROPOSISYON 1D)
Senado:

Oo 37

Hindi 0

Asembleya:

Oo 75

Hindi 3

PAGSUSURI NG PAMBATASANG MANUNURI

KASAYSAYAN
Mga Programang First 5
Ang Proposisyon 10, kilala rin bilang Batas sa mga
Bata at mga Pamilya ng California, ay pinagtibay ng mga
botante ng California noong eleksiyon ng Nobyembre 1998.
Nilikha ng inisyatibo ang Programa sa mga Bata at mga
Pamilya ng California (ngayon ay karaniwang kilala bilang
programang First 5) upang palawakin ang mga programang
maagang pagpapaunlad para sa mga batang hanggang limang
taong gulang.
Mga Programang First 5 na Pinopondohan ng mga
Buwis sa Tabako. Ang programang First 5 ay pinopondohan
ng mga kita mula sa kinakaltas na buwis ng estado sa mga
sigarilyo (50 sentimos kada kaha) at ibang mga produktong
tabako. (Ang karagdagang 37 sentimos kada kaha sa mga
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kinakaltas na buwis ng estado ay ipinapataw para sa ibang
mga layunin ng estado na walang kaugnayan sa First 5.)
Ang mga kitang nililikha ng buwis na kaugnay ng First 5 ay
idinedeposito sa Ipinagkakatiwalang Pondo ng mga Bata at
mga Pamilya ng California at inilalaan nang patuloy para sa
mga programang First 5. Kaya, wala sa mga pondong ito na
napapailalim sa paglalaan ng Lehislatura. Ang Proposisyon 10
ay nag-aatas na ang mga pondong ito ay idagdag, sa halip na
ipalit, sa pagpopondo para sa mga kasalukuyang programa.
Tinatantiya namin na ang mga kita ng Proposisyon 10 sa
2009–10 ay magiging humigit-kumulang na $500 milyon.
Batay sa aming pagsusuri ng mga takbo sa pagkonsumo ng
tabako, tinatantiya namin na ang mga kita ng Proposisyon
10 ay mababawasan ng humigit-kumulang na 3 porsiyento
taun-taon sa hinaharap.

PROP

1D

NANGANGALAGA SA PAGPOPONDO SA MGA SERBISYO SA MGA BATA.
TUMUTULONG NA BALANSEHIN ANG BADYET NG ESTADO.

PAGSUSURI NG PAMBATASANG MANUNURI

Komisyon ng Estado. Ang Proposisyon 10 ay nagtatag
ng isang komisyon ng estado—ang Komisyon sa mga Bata
at mga Pamilya ng California—na responsable para sa
antas-ng-estado na pangangasiwa ng programang maagang
pagpapaunlad ng bata. Dalawampung porsiyento ng
makukuhang mga kita ng Proposisyon 10 ay inilalaan sa
komisyon ang estado, upang gastahin para sa mga layuning
nakadetalye sa Pigura 1. Ang komisyon ng estado ay
nagpopondo sa maraming programa, kabilang ang:
• School Readiness, na umaasinta sa mga batang

hanggang limang taong gulang at sa kanilang mga
pamilya sa mga paaralan na may mababang iskor sa
pagganap sa akademiko.
• Health Access, na nagkakaloob ng mga serbisyong pag-

abot at pag-enrol para sa kasalukuyang sinusuportahanng-estado na mga programang pangkalusugan, gayon din
ang pinalawak na pagsakop para sa mga batang walang
segurong pangkalusugan pero hindi kuwalipikado para
sa mga sinusuportahan-ng-estado na mga programang
pangkalusugan.

PATULOY
Pigura 1

Paglalaan ng mga Kita ng Proposisyon 10
sa Komisyon ng Estado
Layunin
Komunikasyon ng
pangmaramihang media

6%

Edukasyon

5

Pag-aalaga ng bata

3

Pananaliksik

3

Pangangasiwa

1

Mga pangkalahatang layunin
ng programa

2

Kabuuang Paglalaan

Mga Komisyon ng County. Ang natitirang 80 porsiyento
ng mga kita ng Proposisyon 10 ay inilalaan taun-taon sa
58 komisyon ng county (binubuo ng lima hanggang siyam
na miyembro na hinirang ng lupon ng mga superbisor ng
county). Ang mga lokal na komisyon ay nagpapatupad
ng mga programa alinsunod sa mga lokal na plano upang
suportahan at pabutihin ang maagang pagpapaunlad ng bata
sa kanilang county. Habang ang mga programa sa mga county
ay magkakaiba, ang bawat lokal na komisyon ay nagkakaloob
ng mga serbisyo sa mga sumusunod na tatlong lugar:
• Pagganap ng Pamilya, kabilang ang edukasyon ng may

sapat na gulang para sa mga magulang; mga serbisyo
sa asal, abuso ng substansiya, at kalusugan ng isip; at
ang pagkakaloob ng mga basikong pangangailangan ng
pamilya (pagkain, damit, at bahay).

20%

• Pagpapaunlad ng Bata, kabilang ang preschool para sa

tatlo- at apat na taong gulang, mga serbisyong paglipat
ng kindergarten, at mga nakaasintang masinsinang
pamamagitan para sa mga batang natukoy na may mga
espesyal na pangangailangan.

• Kit ng Impormasyon para sa mga Bagong Magulang,

na nagkakaloob sa mga umaasa at bagong magulang ng
isang tagatulong na kit upang pabutihin ang kanilang
kasanayan sa pagiging magulang.

Paglalaan

• Kalusugan ng Bata, kabilang ang mga serbisyong

pagsakop at daan sa paggamit na pangkalusugan,
mga pagbisita sa bahay para sa mga bagong silang, at
pangangalaga bago ang panganganak.
Hindi Nagastang mga Balanse ng Pondo. Ang
Proposisyon 10 ay nagtatadhana na ang anumang mga kita
sa komisyon ng estado at lokal na komisyon na hindi nagasta
sa isang taon ng pananalapi ay gagamitin sa mga susunod
na taon ng pananalapi. Pagsapit ng Hunyo 30, 2008, ang
mga lokal na komisyon ay may isang kabuuan na humigitkumulang na $2.1 bilyon sa mga hindi nagastang pondo,
at ang komisyon ng estado ay may humigit-kumulang na
$400 milyon na mga hindi nagastang pondo.
Mga Iniaatas na Pagsusuri at Pag-uulat. Ang komisyon
ng estado at lokal na komisyon ay nagsasagawa ng
independiyenteng taunang mga pagsusuri ng kanilang mga
paggasta at nag-iisyu ng mga ulat tungkol sa mga pagsusuring
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ito. Ang mga lokal na komisyon ay dapat magsumite nitong
mga pinansiyal na ulat sa komisyon ng estado, habang ang
komisyon ng estado ay dapat magsumite ng mga ulat nito sa
Gobernador, sa Lehislatura, at bawat komisyon ng county.

Ibang mga Programa ng Estado sa mga Serbisyong
Pangkalusugan at Pantao para sa mga Bata
Ang estado ay kasalukuyang nangangasiwa ng iba’t ibang
mga programa sa mga serbisyong pangkalusugan at pantao na
naglilingkod sa mga bata, marami sa kanila ay limang taong
gulang o mas bata. Sa mga halimbawa nitong sinusuportahanng-testado na mga programa sa serbisyong pangkalusugan
at pantao ay kabilang ang tumatangkilik na pangangalaga,
mga pagsakop na pangkalusugan na tulad ng Medi-Cal at
Healthy Families, preschool ng estado, at pag-aalaga ng
bata. Ang mga programang ito ay kasalukuyang pinatatakbo
pangunahin nang magkakahiwalay ng mga programang First 5
at sinusuportahan ng Pangkalahatang Pondo ng estado.

MUNGKAHI
Ang panukalang-batas na ito ay pansamantalang naglilipat
ng malaking bahagi ng mga pondo ng Proposisyon 10 upang
magkamit ng mga matitipid sa badyet at gumawa ng mga
permanenteng pagbabago sa mga pagpapatakbo ng komisyon
ng estado at lokal na komisyon, gaya ng tinalakay sa ibaba.
Mga Pansamantalang Paglilipat ng Pagpopondo sa mga
Programa ng Estado para sa mga Bata. Ang panukalangbatas na ito ay nagsususog sa Batas sa mga Bata at mga
Pamilya ng California upang pansamantalang pahintulutan
ang mga kita ng Proposisyon 10 na gamitin upang pondohan
ang mga programang serbisyong pangkalusugan at pantao para
sa mga batang hanggang limang taong gulang. Sa bisa, ang
mga kitang ito ng Proposisyon 10 ay gagamitin upang mabawi
ang mga kasalukuyang gastos ng Pangkalahatang Pondo ng
estado, kaya magkakamit ng mga matitipid upang makatulong
na tugunan ang kasalukuyang problema ng estado sa badyet.
Makakamit ng panukalang-batas ang mga matitipid na ito ng
Pangkalahatang Pondo ng estado sa dalawang paraan:
• Sa pamamagitan ng paglilipat ng hanggang $340 milyon ng

makukuhang hindi nagastang mga reserba na hinahawakan
ng komisyon ng estado pagsapit ng Hulyo 1, 2009.
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• Sa pamamagitan ng pansamantalang paglilipat ng

bahagi ng mga kita ng Proposisyon 10 sa hinaharap.
Sa partikular, mula 2009–10 hanggang 2013–14, ang
panukalang-batas na ito ay maglilipat taun-taon ng
$268 milyon sa mga pondo ng Proposisyon 10. Sa mga
inilipat na pondo, $54 milyon ang manggagaling mula
sa mga pondo ng komisyon ng estado at $214 milyon
mula sa mga pondo ng lokal na komisyon. Sa limang
taong ito, ang mga inilipat na pondo ay sasailalim sa
paglalaan ng Lehislatura.
Mga Permanenteng Pagbabago. Ang panukalang-batas na
ito ay gumagawa ng ibang mga magkakaibang pagbabago:
• Mga Bagong Iniaatas para sa Pamamahagi ng mga

Pagsusuri at mga Ulat. Ang panukalang-batas ay nagaatas na ang mga komisyon ng county ay magsumite rin
ng kanilang mga taunang pagsusuri at ulat ng kanilang
mga paggasta sa lupon ng mga superbisor ng county at
sa tagasuri ng county. Bilang karagdagan, ito ay nag-aatas
na ang bawat tagasuri ng county ay maglingkod sa lokal
na komisyon ng First 5.
• Mga Pagbabago sa Paglalaan ng mga Pondo ng

Komisyon ng Estado. Ang panukalang-batas na ito
ay nagsususog din sa mga iniaatas na paglalaan para
sa 20 porsiyento ng komisyon ng estado sa mga kita
ng Proposisyon 10. Sa partikular, ito ay nagtatanggal
sa paglalaan na ipinagkakaloob ngayon para sa
komunikasyon ng pangmaramihang media (ngayon ay
6 na porsiyento) at dinaragdagan ang paglalaan para
sa mga pangkalahatang layunin ng programa (mula
sa 2 porsiyento patungo sa 8 porsiyento). Sa ilalim ng
panukalang-batas, dapat tiyakin ng komisyon ng estado
na ang bawat komisyon ng county ay tumatanggap ng
hindi kukulangin sa $400,000 bawat taon.
• Paghiram ng County sa mga Pondo ng First 5.

Panghuli, ito ay nagpapahintulot sa isang kontroler
ng county na humiram ng mga pondo ng lokal na
komisyon para sa pangkalahatang pondo ng county,
maliban kung ang paglipat ay makakagambala sa mga
aktibidad ng lokal na komisyon. Anumang mga hiniram
na pondo ay dapat bayaran nang may interes.
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MGA EPEKTO SA PANANALAPI
Ang panukalang-batas na ito ay magkakaroon ng mga
sumusunod na epekto sa pananalapi ng estado at mga lokal
na pamahalaan.
Pagbawas sa Pagpopondong Nakahanda para sa mga
Kasalukuyang Programa ng Komisyon ng Estado at Lokal
na Komisyon. Ang panukalang-batas na ito ay magbabawas
sa pagpopondo ng komisyon ng estado ng hanggang
$340 milyon nang isang beses sa 2009–10 sa pamamagitan
ng paglilipat ng mga reserbang pondo ng komisyon ng
estado. Bilang karagdagan, ang panukalang-batas na ito ay
magbabawas sa pagpopondo para sa komisyon ng estado at
lokal na komisyon ng $268 milyon taun-taon mula 2009–10
hanggang 2013–14.

PATULOY

Ibang Maaaring Maging mga Epekto sa Pananalapi. Ang
pagbawas sa pagpopondo sa First 5 ng komisyon ng estado
at lokal na komisyon ay maaaring magresulta sa ibang mga
gastos ng mga pang-estado at lokal na ahensiya (pangunahin
ay ang mga county at paaralan). Ito ay mangyayari kung ang
ilang bata at pamilya ay umasa sa ibang mga programang
serbisyong pangkalusugan at pantao sa halip na sa mga
ipinagkakaloob ngayon sa ilalim ng First 5. Gayunman, kung
wala ang panukalang-batas na ito, ang ibang mga pagbawas sa
badyet o mga pagtaas ng kita ay kakailanganin upang tugunan
ang mga matitinding problema sa pananalapi ng estado. Ang
mga epekto sa pananalapi nitong mga alternatibong solusyon
sa pagbalanse ng badyet sa mga pang-estado at lokal na
programa at mga kita ng estado ay hindi alam.

Mga Matitipid ng Pangkalahatang Pondo ng Estado.
Ang panukalang-batas na ito ay magkakamit ng mga
matitipid ng estado na hanggang $608 milyon sa 2009–10 at
$268 milyon taun-taon mula 2010–11 hanggang 2013–14.
Ito ay resulta ng paggamit ng isang bahagi ng mga pondo
mula sa mga pondo ng Proposisyon 10 bilang kapalit ng
Pangkalahatang Pondo ng estado para sa sinusuportahanng-estado na mga programang serbisyong pangkalusugan at
pantao para sa mga batang hanggang limang taong gulang.
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PANGANGATWIRANG PANIG SA PROPOSISYON 1D
Ang mga bata ng California ay nararapat sa ating proteksiyon. Ang estado
ng California ay may mahabang kasaysayan ng pag-aproba ng mga espesyal
na dedikadong pondo para sa mga serbisyo sa mga bata. Sa pangkasalukuyan
at patuloy na mga hamon sa badyet ng estado, kailangan nating gumawa ng
mga hindi pangkaraniwang hakbang upang muling protektahan ang mga
serbisyo para sa mga bata na wala pang 5 taong gulang.
Ang panukalang-batas na ito ay isang sentido-komun na solusyon sa krisis
sa badyet ng California habang nagpoprotekta din sa mga mahahalagang
serbisyo para sa mga bata na wala pang 5 taong gulang. Ito ay maglilipat
ng hanggang $340 milyon sa mga reserba na kasalukuyang hinahawakan
ng Komisyon sa First 5 ng estado at maglilipat ng $268 milyon taun-taon
para sa susunod na limang taon sa mga programa tulad ng mga serbisyo sa
kapakanan ng bata, maagang pamamagitan at pagpigil para sa mga sanggol at
maliliit na bata na may mga kapansanan sa pag-unlad, tulong sa pag-aampon,
tumatangkilik na pangangalaga, tulong sa pagiging tagapangalaga ng kamaganak at tuwirang mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan.
Ang Proposisyon 1D ay kaayon ng orihinal na hangarin ng mga botante
nang ipinasa nila ang Proposisyon 10 noong Nobyembre 1998. Ang orihinal
na inisyatibo ay nagdagdag ng $0.50 buwis sa mga produktong tabako upang
itaguyod, suportahan at pabutihin ang maagang pagpapaunlad ng mga bata
na wala pang 5 taong gulang. Ang pang-estado at lokal na mga komisyon ng

First 5 ay gumamit ng perang ito upang pondohan ang mga programa na
pinakikinabangan ng mga sanggol at maliliit na bata, gayon din ng kanilang
mga pamilya. Sa kasamang-palad, sa mga mahihirap na panahon sa ekonomiya,
ang mga pamilya ay nakakaranas ng mas malaking tensiyon at ang mas
malalaking bilang ng mga bata ay nakikita sa sistema ng kapakanan ng bata
at tumatangkilik na pangangalaga. Ngayon, higit kailanman, dapat gamitin
ng estado ang lahat ng mga nakahandang kakayahan upang protektahan at
ipagpatuloy ang mga kasalukuyang programa. Ang panukalang-batas na ito ay
titiyak na ang mga batang walang pang 5 taong gulang ay patuloy na tatanggap
ng mga serbisyong kasalukuyang nakukuha nila.
Ang pagboto para sa panukalang-batas na ito ay hindi permanenteng
maglilipat sa mga pondo mula sa mga orihinal na layunin ng mga ito. Ang
solusyong ito ay tutulong na lutasin ang kasalukuyang krisis sa badyet ng
California at pigilan ang iba pang mga pagbawas sa mga serbisyo sa mga
batang wala pang 5 taong gulang. Mangyaring bumoto ng oo upang tulungan
ang ating estado na ipagpatuloy sa mga mahahalagang serbisyo sa mga batang
wala pang 5 taong gulang.
ROBERT J. BALDO, Tagapagpaganap na Direktor
Association of Regional Center Agencies

PAGPAPABULAAN SA PANGANGATWIRANG PANIG SA PROPOSISYON 1D
ANG PROPOSISYON 1D AY NAG-AALIS NG PAGPOPONDO
PARA SA ATING MGA BATA
Ang Prop. 1D ay nakakasakit sa mga bata. Ito’y isang mapangutyang
pakana ng mga pulitiko sa Sacramento upang kunin ang pera mula sa mga
lokal na programa sa kalusugan at edukasyon.
Sino ang pinagkakatiwalaan ninyo? Ang mga pulitiko na sumulat ng
paglalarawan ng balota sa itaas o mga magulang, guro, doktor, nars at mga
opisyal na nagpapatupad ng batas na boboto ng hindi sa Prop. 1D:
“Ang Prop. 1D ay nakakasakit sa mga bata. Puputulin nito ang mga
mabibisang programa sa preschool at maagang edukasyon na mahalaga sa
pangmatagalang tagumpay ng mga bata sa paaralan.”
— Propesor Joe Kahne, Dekano, Paaralan ng Edukasyon, Mills College
“Ang Prop. 1D ay mag-aalis ng mga subok na programa laban sa paninigarilyo
na pinananatili ang mga pamilya na malusog at ibinababa ang mga gastos sa
pangangalagang pangkalusugan na nagpapabigat sa bawat nagbabayad ng buwis.”
— Albert Wang, M.D., Kasamang Tagapangulo, Friends of Children with
Special Needs
“Ang Prop. 1D ay pumuputol sa mga mabibisang programa na nagpapasimula
sa mga bata sa tamang direksiyon upang panatilihin ang mga ito na malayo
sa gulo. Ito ay makakasakit sa mga bata at nagdaragdag ng pabigat sa
pagpapatupad ng batas at mga nagbabayad ng buwis.”
— Siyerip Lee Baca, County ng Los Angeles
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“Bilang ina sa PTA ayokong makita ang $1.6 na bilyon na kinukuha mula
sa mga lokal na programa at inilalagay sa mga kamay ng mga burukrata sa
Sacramento.”
— Lisa Greer, Nakaraang Presidente ng PTA, Paaralang Elementarya ng
Riverside Drive
Ang Prop. 1D ay lumalabag sa kagustuhan ng mga botante na dalawang
beses na inaprobahan ang lokal na mga programa sa kalusugan, edukasyon,
at laban sa paninigarilyo. Ang Prop. 1D ay pumapalit sa ipinag-uutos ng
botante na lokal na pagkontrol ng burukrasya sa Sacramento.
Ngayon, sa mga mahihirap na panahong ito, ang sentido komun ay
nagsasabi na ang pinakahuling bagay na kailangan ng ating mga bata at mga
pamilya ay ang mga pagbawas sa mga lokal na programa sa kalusugan at
edukasyon at pag-agaw ng karagdagang pera ng mga pulitiko ng Sacramento.
DELAINE EASTIN, Dating Superintendente ng mga Paaralan ng California
GEORGENE LOWE, R.N., Tagapag-ugnay ng Health Linkages
County ng Santa Barbara
ELIZABETH HITESHEW, Tagapag-ugnay
Maagang Edukasyon ng Bata, UCLA Education Extension Division

Ang mga pangangatwirang nakalimbag sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga may-akda
at hindi sinuri para sa ganap na kawastuhan ng alinmang opisyal na ahensiya.
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PANGANGATWIRANG LABAN SA PROPOSISYON 1D
ANG PINAKAMAHALAGANG BAGAY NA DAPAT MALAMAN NG
MGA BOTANTE TUNGKOL SA PROP. 1D AY KUKUHA ITO NG $1.6
NA BILYON MULA SA MGA MAHAHALAGANG PROGRAMA SA
KALUSUGAN AT EDUKASYON PARA SA MGA MALILIIT NA BATA
AT IBIBIGAY ITO SA MGA PULITIKO SA SACRAMENTO.
Ang Prop. 1D ay inilagay sa balota ng mga pulitiko sa Sacramento upang
agawin ang lokal na pagpopondo mula sa mga programa sa kalusugan
at edukasyon ng mga bata sa bawat komunidad. Ang mga pondo ay
inaprobahan ng mga botante sa dalawang naunang eleksiyon.
Huwag magpaloko sa mapanlinlang na paglalarawan sa balota na isinulat
ng mga pulitiko sa Sacramento. Ang Prop. 1D ay kumukuha ng pera mula sa
mga lokal na eksperto sa medikal, kalusugan, at edukasyon at inilalagay ito sa
mga kamay ng mga pulitiko at burukrata sa Sacramento.
Noong 1998 bumoto ang mga taga-California upang ilaan ang mga buwis
sa tabako sa mga partikular na lokal na programa sa kalusugan at edukasyon
para sa mga bata. Ang mga botante ay kumilos dahil ang mga pulitiko sa
Sacramento ay ayaw magpondo sa mga mahahalagang programang ito.
Noong 2000, ang mga kompanya ng tabako ay nagsikap na agawin ang
pagpopondo at malinaw na natalo sa kahon ng balota. Ngayon ang mga
pulitiko sa Sacramento ay nagsisikap na agawin ang mga pondong ito.
Ang mga botante ng California ay nagsabi ng hindi sa malaking tabako.
Ngayon dapat tayong magsabi ng hindi sa mga burukrata sa Sacramento sa
pamamagitan ng pagboto ng hindi sa Prop. 1D.
Ang Prop. 1D ay mag-aalis sa:
• Mga pangangalagang pangkalusugan, bakuna, at mga iniksiyong
nagpapataas ng bisa para sa 120,000 bata sa California
• Mga serbisyo sa preschool at edukasyon para sa higit sa 200,000 bata
• Ang pagpigil ng paninigarilyo na hinahangad sa 550,000 buntis na
babae at mga magulang ng mga maliliit na bata
• $36 milyon bawat taon para sa mga ospital ng mga bata, mga nars ng
paaralan, at pagpigil ng paninigarilyo

Ang Proposisyon 1D ay gagawin ang problema sa badyet ng California
na mas masama sa pamamagitan ng pagbibigay ng karagdagang pera sa
mga burukrata sa Sacramento. Ang mga independiyenteng pag-aaral ay
nagpapakita na ang bawat dolyar na pinuhunan sa mga maliliit na bata
ay kumikita ng pitong dolyar sa matitipid sa mga hukuman, bilangguan,
panremedyong edukasyon, at tumatangkilik na pangangalaga. Ang
Proposisyon 1D ay ang uri ng panandaliang gimik ng Sacramento na lumikha
sa krisis sa badyet ng ating estado.
Ang Proposisyon 1D ay inilagay sa balota ng mga pulitiko sa Sacramento
na gustong pagkatiwalaan ninyo sila sa halip ng mga nangungunang doktor ng
mga bata, mga magulang, guro, nars, at mga opisyal sa pagpapatupad ng batas
na humihimok sa inyo na samahan sila sa pagboto ng hindi sa Prop. 1D.
Ang mga botante ng California ay nagsabi ng hindi sa mga kompanya
ng tabako. Ngayon ang panahon upang magsabi ng hindi sa mga pulitiko
at burukrata sa Sacramento. Manindigan para sa mga bata at pamilya ng
California at bumoto ng hindi sa Prop. 1D.
Huwag magtiwala sa pananalita ng balota na isinulat ng mga pulitiko
at burukrata sa Sacramento. Tingnan ang sinasabi ng kilala sa mundo na
doktor ng mga bata at awtor na si T. Berry Brazelton, M.D., at ibang mga
di-partidistang independiyenteng eksperto. Bisitahin ang
www.NoOnProposition1D.com
PAMELA PIMENTEL, R.N., Espesyalista sa Kalusugan ng Ina-Anak
PAMELA SIMMS-MACKEY, M.D., Katulong na Direktor ng Edukasyong Medikal
Children’s Hospital & Research Center, Oakland
LETICIA ALEJANDREZ, Tagapagpaganap na Direktor
California Family Resource Association

PAGPAPABULAAN SA PANGANGATWIRANG LABAN SA PROPOSISYON 1D
Ngayon, ang pang-estado at lokal na mga Komisyon ng First 5 ay
nakaupo sa halos $2.5 BILYON sa hindi pa nagagastang mga pondo ng
buwis. Kasabay nito, ang ating mga pinakamahinang bata ay humaharap sa
mga malalaking pagbawas sa mga programang serbisyong pangkalusugan at
panlipunan na pinagtibay upang sarhan ang $42 bilyon na puwang sa badyet
ng California. Ang Proposisyon 1D ay tumitiyak na ang mga programang ito
ay patuloy na tatanggap ng mga pondo na kailangan nila upang panatilihing
bukas ang kanilang mga pinto.
Ang Proposisyon 1D ay pansamantalang naglilipat sa isang bahagi
ng HINDI PA NAGAGASTANG PERA upang protektahan ang mga
nanganganib na bata sa buong California. Sa susunod na limang taon,
ang Proposisyon 1D ay magkakaloob ng daan-daang milyong dolyar sa
pagpopondo para sa mga serbisyo sa mga bata na wala pang limang taong
taong, kabilang ang pangangalagang pangkalusugan, pagpapaunlad ng bata,
mga serbisyong maagang pagpigil, at tumatangkilik na pangangalaga. Kung
ang Proposisyon 1D ay hindi pumasa, ang mga mahahalagang serbisyong ito
ay mawawalan ng pagpopondong ito.
Habang ang California ay humaharap sa mga krisis sa pananalapi na
ngayon lang nangyari, mahalagang gastahin natin ang mga dolyar na buwis
nang matalino hangga’t magagawa—habang ginagawa ang bawat hakbang na
posible upang protektahan ang pinakamahina sa atin. Ito ang dahilan kung
bakit kailangan nating bumoto ng OO SA 1D. Ang pagtiyak na ang mga
bata ay may daan sa pangangalagang pangkalusugan at mga mahahalagang
serbisyo para sa proteksiyon ay dapat na priyoridad ng California.

Ang Proposisyon 1D ay:
• NAGPOPROTEKTA SA PINAKABATA AT PANGUNAHING
NANGANGAILANGANG MGA BATA sa pamamagitan ng pagtiyak
na ang mga mahahalagang programa ay tumatanggap ng pagpopondo
na kailangang-kailangan nila.
• NAGPOPROTEKTA SA MGA LOKAL NA KOMISYON NG
FIRST 5 na nagpapahintulot sa kanila na ipagpatuloy ang kanilang
mahalagang trabaho sa mga komunidad ng California.
• HINDI NAGTATAAS NG INYONG MGA BUWIS sa pamamagitan
ng paggamit ng mga kasalukuyan, hindi pa nagagastang pera na taglay
na ng estado sa kuwenta nito.
Sa mahirap na panahong ito sa ekonomiya, dapat nating gawin ang
hakbang na ito upang protektahan ang ating mga bata.
Bumoto ng oo sa Prop. 1D!
JAVIER V. GUZMAN, Prinsipal na Tagapayo
The California Latino Child Development Association
ROBERT J. BALDO, Tagapagpaganap na Direktor
Association of Regional Center Agencies

Ang mga pangangatwirang nakalimbag sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga may-akda
at hindi sinuri para sa ganap na kawastuhan ng alinmang opisyal na ahensiya.
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PROPOSISYON

1E

PAGPOPONDO PARA SA MGA SERBISYO SA KALUSUGAN NG ISIP.
PANSAMANTALANG PAGBABAGO NG PAGLALAAN. TUMUTULONG NA BALANSEHIN
ANG BADYET NG ESTADO.

OPISYAL NA PAMAGAT AT BUOD

PAGPOPONDO PARA SA MGA SERBISYO SA KALUSUGAN NG ISIP. PANSAMANTALANG PAGBABAGO NG PAGLALAAN.
TUMUTULONG NA BALANSEHIN ANG BADYET NG ESTADO.
• Sinususugan ang Batas sa mga Serbisyo sa Kalusugan ng Isip (Proposisyon 63 ng 2004) upang maglipat ng mga pondo, para sa isang
dalawang-taong panahon, mula sa mga programa sa kalusugan ng isip sa ilalim ng batas na iyon upang bayaran ang mga serbisyo sa
kalusugan ng isip para sa mga bata at mga bata pang may sapat na gulang na ipinagkakaloob sa pamamagitan ng Programang Maaga at
Pana-panahong Pagsusuri, Diyagnosis, at Paggamot.
• Nagkakaloob ng higit sa $225 milyon na naiaakmang pagpopondo para sa mga programa sa kalusugan ng isip.
• Tumutulong na balansehin ang badyet ng estado sa panahong ito ng mahirap na kabuhayan.

Buod ng Tantiya ng Pambatasang Manunuri sa Netong Tama sa Pananalapi ng Estado at Lokal na Pamahalaan:
• Mga matitipid sa Pangkalahatang Pondo ng estado na humigit-kumulang na $230 milyon taun-taon para sa dalawang taon (2009–10 at
2010–11) mula sa paglipat ng isang bahagi ng mga pondo ng Proposisyon 63 patungo sa isang kasalukuyang programa ng estado bilang
kapalit ng suporta ng Pangkalahatang Pondo ng estado.
• Kaukulang pagbawas sa pagpopondo para sa mga pangkomunidad na programa sa kalusugan ng isip na kaugnay ng Proposisyon 63.

MGA PANGWAKAS NA BOTO NG LEHISLATURA SA SB 10 (PROPOSISYON 1E)
Senado:
Asembleya:

Oo 36
Oo 76

Hindi 2
Hindi 4

PAGSUSURI NG PAMBATASANG MANUNURI

KASAYSAYAN
Mga Serbisyo sa Kalusugan ng Isip ng County
Ang mga county ay ang mga pangunahing tagapagkaloob ng
pangangalaga ng kalusugan ng isip sa mga komunidad ng California
para sa mga taong walang pribadong seguro para sa naturang
pangangalaga. Ang pareho ng mga bata at may sapat na gulang ay
karapat-dapat tumanggap ng naturang tulong. Ang mga county
ay nagkakaloob ng maraming serbisyo sa sakit sa isip, pagpapayo,
pagpapaospital, at ibang mga paggamot sa mga pasyente. Ang mga
serbisyong ito ay naglalayong tumulong na pabutihin ang kalusugan
at pagganap ng mga indibidwal na may sakit sa isip habang pinaliliit
hangga’t maaari ang panganib ng kapansanan, kawalan ng bahay,
aktibidad na kriminal, at pagpapaospital.
Ang mga programang kalusugan ng isip ng county ay binabayaran
ng paghahalo ng pang-estado, lokal, at pederal na mga pondo. Ang
mga county ay gumagasta ng humigit-kumulang na $5 bilyon tauntaon mula sa mga pinagkukunang ito sa mga programang ito. Ang
ilang suporta para sa mga programa sa kalusugan ng isip ng county
ay ipinagkakaloob sa pamamagitan ng batas sa badyet ng estado at
dahil dito ay napapailalim sa mga taunang aksiyon ng Lehislatura at
Gobernador. Ang ilang kita ng estado, gayunman, ay awtomatikong
itinatabi para suportahan ang mga programang ito.

Proposisyon 63
Mga Programa sa Kalusugan ng Isip na Pinopondohan
ng Dagdag na Singil sa Buwis sa Personal na Kita. Noong
Nobyembre 2004, inaprobahan ng mga botante ng California ang
Proposisyon 63, kilala rin bilang Batas sa mga Serbisyo sa Kalusugan
ng Isip. Ang Proposisyon 63 ay nagkakaloob ng pagpopondo ng
estado para sa partikular na bago o pinalawak na mga programa sa
kalusugan ng isip sa pamamagitan ng isang dagdag na singil sa buwis
sa personal na kita na 1 porsiyento sa bahagi ng nabubuwisang kita ng
38
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nagbabayad ng buwis na higit sa $1 milyon. Ang mga kitang nililikha
ng dagdag na singil ay inilalaan upang suportahan ang mga partikular
na programa sa kalusugan ng isip at, may ilang hindi kasama, ay hindi
inilalaan ng Lehislatura sa pamamagitan ng taunang batas sa badyet.
Ang buong-taong taunang mga kita ng Proposisyon 63 sa ngayon ay
umabot sa humigit-kumulang na $900 milyon hanggang $1.5 bilyon,
at maaaring magkaroon ng malaking pagkakaiba sa hinaharap.
Mga Aktibidad ng Programa na Sinusuportahan Mula
sa Proposisyon 63. Ang pagpopondo ng Proposisyon 63 ay
pangkaraniwang ipinagkakaloob para sa limang pangunahing layunin:
(1) pagpapalawak ng mga serbisyo sa komunidad, (2) pagkakaloob
ng edukasyon at pagsasanay sa lakas paggawa, (3) pagtatayo ng
mga kapital na pasilidad at pagtugon sa mga pangangailangan
ng teknolohiya, (4) pagpapalawak ng mga programang pagpigil
at maagang pamamagitan, at (5) pagtatatag ng mga malikhaing
programa. Ang Pigura 1 ay nagkakaloob ng karagdagang detalye sa
mga pangunahing aktibidad na ito ng programa, na kasalukuyang
nasa magkakaibang yugto ng pagpaplano at pagpapatupad.
Paano Pinangangasiwaan ang mga Programa ng Proposisyon
63. Ang Kagawaran ng Kalusugan ng Isip (Department of Mental
Health, DMH) ng estado, sa pakikipag-ugnayan sa ibang mga
partikular na ahensiya, ay may pangunahing tungkulin sa antas
ng estado sa pagpapatupad ng karamihan sa mga programang
tinukoy sa panukalang-batas—pangkaraniwang sa pamamagitan
ng mga kontrata sa mga county. Ang mga county ay gumagawa at
nagsusumite para sa pagrepaso at pag-aproba ng estado ng kanilang
mga plano para sa paghahatid ng mga partikular na serbisyo sa
kalusugan ng isip na pinopondohan sa ilalim ng Proposisyon 63.
Ang ilan sa mga pondo ng Proposisyon 63 ay ginagamit na kasama
ng panumbas na pederal na pagpopondo upang magkaloob ng mga
serbisyo sa kalusugan ng isip para sa mga taong karapat-dapat sa
ilalim ng programang pangangalagang pangkalusugan ng Medi-Cal.
(Ang Medi-Cal ay nagkakaloob ng mga serbisyo sa kalusugan ng isip
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PAGSUSURI NG PAMBATASANG MANUNURI
Pigura 1

Mga Pangunahing Aktibidad ng Programa na
Sinusuportahan ng Pagpopondo ng Proposisyon 63
• Mga Serbisyo sa Komunidad. Pagpapalawak ng “mga sistema
ng pangangalaga” para sa lubhang naguguluhan ang damdamin
na mga bata at mga may sapat na gulang na may seryosong
sakit sa isip, kabilang ang pareho ng paggamot para sa kalusugan
ng isip at mga serbisyong tulad ng pabahay upang alalayan ang
mga pasyente.
• Edukasyon at Pagsasanay ng Lakas Paggawa sa Kalusugan
ng Isip. Mga sahod, pagpapatawad sa utang, mga programang
iskolarsip, at ibang mga insentibo upang tugunan ang mga
kasalukuyang kakulangan ng mga tauhan sa kalusugan ng isip sa
mga programang pangkomunidad at tiyakin ang sapat na lakas
paggawa upang matugunan ang pangangailangan sa hinaharap.
• Mga Kapital na Pasilidad at Teknolohiya. Mga bagong
programa upang maglaan ng pagpopondo sa mga county para sa
mga pagpapabuti ng teknolohiya at mga kapital na pasilidad para
sa pagkakaloob ng mga serbisyo sa kalusugan ng isip.
• Pagpigil at Maagang Pamamagitan. Mga pang-estado
at lokal na programang pagpigil at maagang pamamagitan
upang matukoy ang mga taong nagpapakita ng mga maagang
palatandaan ng sakit sa isip at isailalim ang mga ito sa paggamot
nang mabilis bago lumala ang kanilang sakit.
• Mga Programang Malikhain. Mga bagong programa upang
mag-eksperimento sa mga paraan upang mapabuti ang daan sa
paggamit ng mga serbisyo sa kalusugan ng isip (kabilang ang
mga grupong hindi sapat na napaglilingkuran), upang pabutihin
ang kalidad ng programa, o upang itaguyod ang pagtutulungan ng
mga ahensiya sa paghahatid ng mga serbisyo sa mga kliyente.

sa mga kuwalipikadong tao na maliit ang kita, binubuo pangunahin
ng mga pamilyang may mga anak at ng matanda o may-kapansanan.)
Mga Kabawalan sa Paggamit ng mga Pondo ng Proposisyon 63.
Ang Proposisyon 63 ay nagpapataw ng iba’t ibang mga kabawalan
sa estado at mga county tungkol sa paggasta sa mga programa sa
kalusugan ng isip. Halimbawa, ang mga kita ng Proposisyon 63
ay dapat gamitin upang palawakin ang mga serbisyo sa kalusugan
ng isip at hindi magagamit para sa ibang mga layunin. Ang
estado ay partikular na pinagbabawalan na ibaba ang suporta ng
Pangkalahatang Pondo para sa mga serbisyo sa kalusugan ng isip sa
mga antas na mas mababa sa ipinagkaloob noong 2003–04.

Programang Maaga at Pana-panahong Pagsusuri, Diyagnosis,
at Paggamot (Early and Periodic Screening, Diagnosis, and
Treatment, EPSDT)
Ang EPSDT ay isang pederal na ipinag-uutos na programa na nagaatas sa mga estado na magkaloob ng maraming serbisyong pagsusuri,
diyanosis, at medikal na pangangailangan na paggamot—kabilang ang
mga serbisyo sa kalusugan ng isip—sa mga benepisyaryo ng Medi-Cal
na wala pang 21 taong gulang. Ang DMH ay nangangasiwa ng mga
serbisyo sa kalusugan ng isip na iniaatas sa ilalim ng programang
EPSDT na sa pangkalahatan ay sa pamamagitan ng mga kontrata sa
county. Kabilang sa mga serbisyong ito ang grupo at indibidwal na
pagpapayo at tulong sa pagpapatatag ng mga bata at mga bata pang
may sapat na gulang na nakakaranas ng krisis sa kalusugan ng isip.
Ang mga kabuuang paggasta para sa mga serbisyo ng espesyalista
sa kalusugan ng isip ng EPSDT ay humihigit ngayon sa $1 bilyon

PATULOY

taun-taon. Ang pederal na pamahalaan ay nagkakaloob ng humigitkumulang na kalahati ng pagpopondo, na ang karamihan sa
natitirang gastos ay binabalikat ng estado at ang isang maliit na
bahagi ay binabalikat ng mga county.

MUNGKAHI
Ang panukalang-batas na ito ay nagpapahintulot ng
pansamantalang paglilipat ng ilang pondo ng Proposisyon 63 upang
suportahan ang mga serbisyo sa kalusugan ng isip na EPSDT. Sa
partikular, $226.7 milyon sa mga pondo ng Proposisyon 63 ay ililipat
sa 2009–10, at nasa pagitan ng $226.7 milyon at $234 milyon ang
ililipat sa 2010–11, upang suportahan ang EPSDT. Sa bisa, ang mga
kitang ito ng Proposisyon 63 ay gagamitin upang mabawi ang mga
gastos ng estado na kung hindi ay babalikatin ng Pangkalahatang
Pondo, kaya magkakamit ng mga matitipid upang tumulong na
tugunan ang kasalukuyang problema ng estado sa badyet.

MGA EPEKTO SA PANANALAPI
Paglilipat ng mga Pagpopondo Mula sa mga Programa ng
Proposisyon 63 patungo sa EPSDT
Ang panukalang-batas na ito ay magreresulta sa mga matitipid
ng Pangkalahatang Pondo ng estado na humigit-kumulang na
$230 milyon sa isang taon para sa dalawang taon (2009–10 at
2010–11) mula sa paglilipat ng isang bahagi ng mga pondo ng
Proposisyon 63 sa sinusuportahan-ng-estado na mga serbisyo sa
kalusugan ng isip na EPSDT. Ito ay magreresulta sa katumbas na
pagbawas sa pagpopondo ng Proposisyon 63.

Ibang Maaaring Maging mga Epekto sa Pananalapi
Karagdagang Maaaring Maging mga Epekto sa Pananalapi
Dahil sa Paglilipat ng mga Pondo ng Proposisyon 63. Ang
iminumungkahing pansamantalang paglilipat sa pagpopondo ng
Proposisyon 63 ay gagawing mas kaunti ang perang makukuha para
sa mga programa sa kalusugan ng isip. Kung ang mga naturang
programa ay binawasan, ang estado at mga lokal na pamahalaan
ay maaaring magkaroon ng mga karagdagang gastos para sa mga
tirahan ng walang bahay, mga programang serbisyong panlipunan,
pangangalagang medikal, pagpapatupad ng batas, at mga
pagpapatakbo ng kulungan ng county at bilangguan ng estado. Ang
laki nitong maaaring maging mga gastos ay hindi alam at depende sa
mga partikular na pagbabago sa programa na resulta ng paglilipat ng
pagpopondo ng Proposisyon 63.
Maaaring Maging Pagbawas sa mga Pederal na Pondo. Gaya
ng tinukoy sa unahan, ang ilan sa mga pondo ng Proposisyon 63 ay
ginagamit upang kumuha ng mga pederal na panumbas na pondo sa
pamamagitan ng Programang Medi-Cal. Kaya, ang paglilipat ng mga
pondo ng Proposisyon 63 na iminumungkahi sa panukalang-batas
na ito ay maaaring magresulta sa pagbawas sa pederal na pinansiyal
na suporta. Ang halaga ng anumang pagbawas ay hindi alam, at
depende sa kung paano pipiliin ng estado at mga county na iakma
ang programang ito bilang tugon sa paglilipat.
Tama ng mga Alternatibong Aksiyon sa Badyet. Kung wala
ang panukalang-batas na ito, ang ibang mga pagbawas sa badyet
o mga pagtaas ng kita ay maaaring kailangang pagtibayin upang
tugunan ang mga matitinding problema sa pananalapi ng estado.
Ang mga epekto sa pananalapi nitong mga alternatibong solusyon
sa pagbalanse ng badyet sa mga pang-estado at lokal na programa at
mga kita ng estado ay hindi alam.

Para s a n il a l am a n n g Pro p o s i s yo n 1 E , ti n g n a n ang pah ina 55.
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PANGANGATWIRANG PANIG SA PROPOSISYON 1E
Nang aprobahan ng mga botante ang Proposisyon 63, ang Batas sa
mga Serbisyo sa Kalusugan ng Isip, upang magkaloob ng mga serbisyo
sa kalusugan ng isip sa California, ito ay isa sa aking mga pangunahing
nakamit na ipinagmamalaki. Mula nang pagtibayin ang Batas sa mga
Serbisyo sa Kalusugan ng Isip noong 2004, nakatulong tayo sa daandaang libong tao na dumanas ng hindi nagagamot at malubhang sakit sa
isip na muling magkaroon ng mga buhay na may kabuluhan at dignidad.
Bilang kasamang awtor ng Proposisyon 63, sinusuportahan ko ang
paglipat ng mga pondo mula sa Batas sa mga Serbisyo sa Kalusugan ng
Isip bilang huling paraan lamang upang makatulong na balansehin ang
badyet ng estado sa taong ito. Ang California ay humaharap sa ngayon
pa lang nangyari na $42 bilyon na kakulangan sa badyet. Ang paglutas sa
krisis sa badyet na ganito kalaki ay nakasasakit at mahirap. Ang bawat isa
ay kailangang magbigay ng isang bagay. Pero bilang isang kolektibo lahat
tayo ay dapat makibahagi sa sakripisyo upang makatulong na ibalik sa
tamang direksiyon ang California.
Ang Proposisyon 1E ay makakapagtipid sa Pangkalahatang Pondo ng
estado ng higit sa $225 milyon sa 2009–10 at hanggang $234 milyon sa
2010–11 sa pamamagitan ng paglilipat sa mga pondo mula sa kuwenta
sa Batas sa mga Serbisyo sa Kalusugan ng Isip patungo sa programang
Maaga at Pana-panahong Pagsusuri, Diyagnosis at Paggamot (EPSDT)
para sa susunod na dalawang taon. Ang mga batang pinaglilingkuran sa
ilalim ng programang EPSDT ay patuloy na tatanggap ng natatanging
pangangalaga para sa kanilang mga masalimuot na pangangailangan sa
kalusugan ng isip.
Habang ang mga serbisyong ipinagkakaloob sa programa ng EPSDT
ay kaayon ng pagharap ng Proposisyon 63, huwag magkamali tungkol sa
kung ano ang ginagawa natin dito. Naglilipat tayo ng pera mula sa Batas
sa mga Serbisyo sa Kalusugan ng Isip upang makatulong na bawasan ang
laki ng mga pagbawas na sa ibang kalagayan ay mangyayari sa ibang mga
programang pinopondohan ng estado.

Nang ang Proposisyon 63 ay pinagtibay noong 2004, lubos na
inaprobahan ng mga botante ang isang 1% buwis sa kita sa mga
indibidwal na may mga kita na higit sa $1 milyon. Ang tagumpay ng
Proposisyon 63 ay nakapagtipid sa estado ng daan-daang milyong dolyar
sa mga hindi kailangang gastos sa ospital at bilangguan at binaligtad ang
mga dekada ng kapabayaan para sa mga taong nabubuhay na kasama ng
sakit sa isip.
Gayunman, ang mga pagkaantala sa pagsisimula ng mga bagong
programa ay nagresulta sa $2.5 bilyon na nakaupo sa mga kaban ng
estado. Ito ay higit sa kailangan upang pondohan ang mga kasalukuyang
serbisyo. Habang sa pangmatagalan ang perang ito ay malamang na
gastahin sa mga programa ng Proposisyon 63, hindi natin makakaya
na iyon lamang ang gawin ngayon. At bagaman ang paglipat na ito ay
magbabawas sa kahandaan ng mga serbisyo sa hinaharap, kailangan natin
ang pagpopondong ito ngayon upang iwasan ang mas malalaking mga
pagbawas sa ibang mga mahahalagang serbisyo ng estado.
Ito ay isang-beses na paglilipat ng mga pondo sa isang panahon na
humaharap tayo sa krisis na pangkabuhayan na ngayon pa lamang
nangyari. Ito ay hindi dapat na maging simula ng paglilipat ng mga
pondo ng Proposisyon 63 sa hinaharap. Kailangan natin ang bawat
dolyar upang tapusin ang pagpapabaya sa mga taong nabubuhay na
kasama ang sakit sa isip.
Ang pokus ngayon ay nasa pagtatapos ng ating gawain upang sarhan
ang puwang sa badyet. Sa pamamagitan ng pagboto ng oo sa Proposisyon
1E, ang California ay maaaring patuloy na magkaloob ng mga
mahahalagang serbisyo sa kalusugan ng isip sa mga mahihinang bata. Ito
ang tamang gawin para sa mga pangunahing nangangailangan sa atin.
Mangyaring bumoto ng Oo sa Proposisyon 1E.
PANSAMANTALANG PRESIDENTE NG SENADO DARRELL STEINBERG
Kasamang Awtor, Proposisyon 63

PAGPAPABULAAN SA PANGANGATWIRANG PANIG SA PROPOSISYON 1E
Ang $42 bilyon na kakulangan ay ngayon pa lamang nangyari sa
California. Ang pagsasara ng puwang na ganito kalaki ay nagresulta sa
mga mahihirap at nakasasakit na pagpili para sa bawat isa.
Habang iginagalang ko ang mga desisyon na kinailangang gawin ng
ating mga lider na pambatasan, hindi ako sumasang-ayon na dapat nating
ipasa ang Proposisyon 1E upang pansamantalang ilipat ang mga pondo
mula sa Proposisyon 63, ang Batas sa mga Serbisyo sa Kalusugan ng Isip.
Ang halaga ng pera na inililipat ng panukalang-batas na ito sa
pangkalahatang pondo ng estado ay isang maliit na bahagi ng badyet
ng estado. Sa kabilang banda, ang Batas sa mga Serbisyo sa Kalusugan
ng Isip, sa maraming kaso, ay nagkakaloob ng tanging makabuluhang
pinanggagalingan ng tulong para sa ating mga pinakamahinang
mamamayan.
Maraming bata na nakikinabang mula sa maagang pamamagitan at
paggamot. Ito ay nagdadala ng pag-asa sa mga pamilya na may isang
miyembro na nagdurusa mula sa isang malubhang sakit sa isip.

Ang mas mahalaga ay ang pagpopondo para sa pagpigil at maagang
pamamagitan na nagkakaloob ng mga pagkakataon na iwasan ang mga
kabiguan ng ating nakaraan. Ito ay makatitipid ng pera para sa mga
ospital at pangangalagang pangkalusugan, at sa dulo ay tutulong na
balansehin ang badyet ng estado.
Hindi natin dapat kunin ang pera mula sa Batas sa mga Serbisyo sa
Kalusugan ng Isip na inaprobahan ng mga botante. Ang mga programang
ito ay tumutulong sa daan-daang libong tao na nabubuhay na kasama
ang sakit sa isip sa ating komunidad. Ang pag-agaw sa pagpopondo ay
maglalagay sa progresong ito sa panganib.
Magagawa nating tapusin ang mga trahedyang ito ng mga batang
nabibigo sa paaralan, pigilan ang pagkawala ng bahay, at baguhin
ang mga buhay para bumuti. Panatilihin natin ang pagpopondo ng
Proposisyon 63, para sa ating mga bata at para sa ating kinabukasan.
Mangyaring bumoto ng HINDI sa Proposisyon 1E.
LOU CORREA, Senador ng Estado
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PANGANGATWIRANG LABAN SA PROPOSISYON 1E
Limang taon na ang nakararaan, ang mga botante ng California ay
gumawa ng desisyon na mamuhunan sa ating pampublikong sistema
ng kalusugan ng isip. Sa pamamagitan ng Batas sa mga Serbisyo sa
Kalusugan ng Isip, ang Proposisyon 63, ang mga taga-California ay
malinaw sa kanilang paninindigan na palawakin ang mga serbisyo sa
kalusugan ng isip sa komunidad. Kasunod ng apatnapung taon ng
pagpapabaya sa may sakit sa isip, noong 2004 ang mga botante ay
nagbukas ng bagong pahina at ipinasa ang Proposisyon 63 at sinimulan
ang muling pagtatayo ng pampublikong sistema ng kalusugan ng isip
ng California. Kahit na sa mahirap na panahong ito, kailangan nating
igalang ang kagustuhan ng mga tao.
Ang Batas sa mga Serbisyo sa Kalusugan ng Isip ay nagbabago ng
mga buhay. Higit sa 200,000 tao ang nakatanggap ng mga serbisyo sa
kalusugan ng isip. Kabilang sa mga ito, halos 20,000 bata, kabataan,
may sapat na gulang, at mga nakatatandang may sapat na gulang
ay tumatanggap ng wastong tulong—gamot, paglunas, pabahay at
transportasyon—para gumaling sila mula sa malubhang sakit sa isip. Halos
40 porsiyento ng mga indibidwal na ito ay gumawa ng hindi kukulangin
sa isang pagbisita sa emerhensiyang silid bago sila nag-enrol sa programa
ng Batas sa mga Serbisyo sa Kalusugan ng Isip. Pagkatapos nilang lumahok
sa mga programa ng Batas sa mga Serbisyo sa Kalusugan ng Isip, mas
mababa sa 10 porsiyento ang bumisita sa silid ng emerhensiya.
Ang mga programang ito ng Batas sa mga Serbisyo sa Kalusugan
ng Isip ay nakakapagtipid ng mga mahahalagang yaman ng estado
sa pamamagitan ng pagbawas sa pamumuwersa sa ating sobrang

nabibigatang mga kulungan at bilangguan. Ang mga taong nakatanggap
ng mga serbisyo ng Batas sa mga Serbisyo sa Kalusugan ng Isip ay mas
malamang na tumanggap ng paggamot at hindi ikukulong. Bilang
karagdagan, ang mga programang ito ay ipinakita na nagbabawas ng
pagkawala ng bahay, pagpapaospital, mga paglalagay sa labas ng bahay,
mga kabiguan sa paaralan, higit na pagkakaloob ng tulong sa mga
nahihirapang county, mga distrito ng paaralan at mga ospital.
Bilang karagdagan, ang Batas sa mga Serbisyo sa Kalusugan ng Isip ay
magbabawas sa pangangailangan ng mga serbisyo sa kalusugan ng isip
sa hinaharap sa pamamagitan ng maagang pamamagitan at paggamot.
Sa California, 50,000 ang mga batang nakakaranas ng mga maagang
sintomas ng sakit sa isip. Ang pagbibigay-diin ng Batas sa mga Serbisyo
sa Kalusugan ng Isip sa maagang pamamagitan at paggamot ay tutulong
sa mga batang ito bago sila pahinain ng kanilang mga sintomas.
Ang paglilipat ng mga pondo ng Batas sa mga Serbisyo sa Kalusugan
ng Isip mula sa mga programang ito ay makakasagabal sa atin sa
paglilingkod sa mas maraming tao. Kinikilala ko kung gaano kahirap ang
kasalukuyang klima sa pananalapi. Gayunman, ang mga programa ng
Batas sa mga Serbisyo sa Kalusugan ng Isip ay mabisa at nakakapagtipid
ng pera ng estado. Kailangan nating panatilihin ang mga programang
mabisa at gumagalang sa kagustuhan ng mga tao. Mangyaring bumoto
ng hindi sa Proposisyon 1E.
LOU CORREA, Senador ng Estado

PAGPAPABULAAN SA PANGANGATWIRANG LABAN SA PROPOSISYON 1E
Ang mga kalaban ng Proposisyon 1E ay nagsasabi na ang Proposisyon
63, ang Batas sa mga Serbisyo sa Kalusugan ng Isip, ay nagkakaloob ng
mga mahahalagang serbisyo para sa daan-daang libong tao na nabubuhay
na kasama ang sakit sa isip na dating hindi tumatanggap ng paggamot.
Sumasang-ayon ako. Ang Batas sa mga Serbisyo sa Kalusugan ng
Isip ay nagbabago sa mga buhay habang muling nating itinatayo ang
pampublikong sistema ng kalusugan ng isip sa California.
Pero humaharap tayon sa ngayon pa lamang nangyari na krisis sa
California—isang $42 bilyon na kakulangan sa badyet, isang kakulangan
na ngayon lamang natin nakita. Gumawa tayo ng mga nakasasakit na
pagbawas sa edukasyon, mga kolehiyo, pangangalagang pangkalusugan
at transportasyon gayon din sa mga programa na naglilingkod sa mga
nakatatanda at pamilya na pangunahing nangangailangan ng ating
tulong. Walang mga madadaling mapipili.
Ang Proposisyon 1E ay maglilipat ng mga pondo mula sa Batas sa
mga Serbisyo sa Kalusugan ng Isip patungo sa programang Maaga at

Pana-panahong Pagsusuri, Diyagnosis at Paggamot (Early and Periodic,
Screening, Diagnosis and Treatment, EPSDT), na nagkakaloob ng mga
serbisyo sa kalusugan ng isip sa mga bata, para sa susunod na dalawang
taon. Ito ay hindi magbabawas sa antas ng mga serbisyo ng Batas sa mga
Serbisyo sa Kalusugan ng Isip na kasalukuyang ipinagkakaloob.
Ang paglipat ng mga pondo mula sa Proposisyon 63 ay hindi dapat
mangyaring muli. Pero ang paglutas sa krisis sa badyet na ganito kalaki
ay nangangailangan ng sarkipisyo nating lahat para sa kolektibong
kabutihan. Ang pagboto ng oo sa Proposisyon 1E ay nagpoprotekta sa
mga bata at tinitiyak na ang ating mga pinakamahinang taga-California
ay patuloy na tatanggap ng mga mahahalagang serbisyo. Oo sa
Proposisyon 1E.
PANSAMANTALANG PRESIDENTE NG SENADO DARRELL STEINBERG
Kasamang Awtor, Proposisyon 63

Ang mga pangangatwirang nakalimbag sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga may-akda
at hindi sinuri para sa ganap na kawastuhan ng alinmang opisyal na ahensiya.

M g a Pa ng a ng a t wi ran

|

41

PROPOSISYON

1F

MGA SUWELDO NG MGA INIHALAL NA OPISYAL.
PINIPIGILAN ANG MGA PAGTAAS NG BAYAD SA MGA TAON NG KAKULANGAN
SA BADYET.

OPISYAL NA PAMAGAT AT BUOD

MGA SUWELDO NG MGA INIHALAL NA OPISYAL.
PINIPIGILAN ANG MGA PAGTAAS NG BAYAD SA MGA TAON NG KAKULANGAN SA BADYET.
• Humihimok ng mga balanseng badyet ng estado sa pamamagitan ng pagpigil sa mga inihalal na Miyembro ng Lehislatura

at pambuong-estadong opisyal na batay sa saligang-batas, kabilang ang Gobernador, na tumanggap ng mga pagtaas ng
bayad sa mga taon na ang estado ay may kakulangan sa badyet.
• Nag-uutos sa Direktor ng Pananalapi na alamin kung ang isang partikular na taon ay isang taon ng kakulangan sa badyet.
• Pinipigilan ang Komisyon ng mga Mamamayan sa Kabayaran na itaas ang mga suweldo ng mga inihalal na opisyal sa

mga taon na ang Espesyal na Pondo ng estado para sa mga Kawalan ng Katiyakan sa Kabuhayan ay nasa negatibo ng
isang halagang kapantay ng o mas malaki kaysa isang porsiyento ng Pangkalahatang Pondo.

Buod ng Tantiya ng Pambatasang Manunuri sa Netong Tama sa Pananalapi ng Estado at Lokal na Pamahalaan:
• Mga maliliit na matitipid ng estado na may kaugnayan sa mga suweldo ng inihalal na opisyal ng estado sa ilang kaso na

ang estado ay inaasahan na tatapusin ang taon nang may kakulangan sa badyet.

MGA PANGWAKAS NA BOTO NG LEHISLATURA SA SCA 8 (PROPOSISYON 1F)
Senado:

Oo 39

Hindi 0

Asembleya:

Oo 80

Hindi 0

PAGSUSURI NG PAMBATASANG MANUNURI

KASAYSAYAN
Ang Nilikha-ng-Botante na Komisyon ay Nagtatakda
ng Bayad at mga Benepisyo ng Opisyal ng Estado. Ang
Proposisyon 112—inaprobahan ng mga botante noong
Hunyo 1990—ay nagsusog sa Saligang-batas ng Estado upang
likhain ang Komisyon ng mga Mamamayan sa Kabayaran
ng California. Kabilang sa komisyon ang pitong miyembro
na hinirang ng Gobernador, wala sa kanila na maaaring
maging kasalukuyan o dating opisyal ng estado o empleyado
ng estado. Ang komisyon ay nagtatatag ng taunang suweldo,
gayon din ng segurong medikal at ibang mga benepisyo, para
sa sumusunod na mga inihalal na opisyal ng estado:
• Ang Lehislatura (120 Miyembro).
• Ang Gobernador.
• Ang Tenyente Gobernador.
• Ang Pangkalahatang Abugado.
• Ang Kontroler.
• Ang Komisyonado ng Seguro.
• Ang Sekretaryo ng Estado.
• Ang Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo.
• Ang Ingat-yaman.
• Ang Lupon ng Pagpapantay (4 na Miyembro).
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Habang ang komisyon ay may kontrol sa karamihan ng bayad
at mga benepisyo na natatanggap ng mga opisyal na ito ng
estado, may mga partikular na eksepsiyon. Halimbawa, ang
mga Miyembro ng Lehislatura ay karapat-dapat tumanggap ng
kada araw na mga bayad upang sakupin ang pansamantalang
tirahan, pagkain, at ibang mga gugulin para sa bawat araw ng
pagdalo sa mga pambatasang sesyon. Ang antas ng kada araw
na mga bayad ay itinatakda ng ibang lupon ng estado at hindi
ng komisyon. Bilang karagdagan, sa ilalim ng Proposisyon 140
(inaprobahan ng mga botante noong Nobyembre 1990), ang
mga Miyembro ng Lehislatura ay pinagbawalan na tumanggap
ng mga benepisyo ng estado sa pagreretiro mula noong
Nobyembre 1990. Kaya, ang komisyon ay walang kontrol sa
mga benepisyong ito sa pagreretiro.
Ang Bagay na Isinasaalang-alang ng Komisyon Kapag
Nagtatakda ng Bayad at mga Benepisyo ng mga Opisyal
ng Estado. Ang Proposisyon 112 ay nag-aatas sa komisyon
na isaalang-alang ang mga sumusunod na bagay kapag nagaakma ito ng taunang suweldo at mga benepisyo ng mga
opisyal ng estado:
• Gaano karaming oras ang kinakailangan upang gampanan

ang mga opisyal na tungkulin, gawain, at serbisyo.
• Ang taunang suweldo at mga benepisyo ng ibang mga

inihalal at hinirang na opisyal sa California na may mga
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MGA SUWELDO NG MGA INIHALAL NA OPISYAL.
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PAGSUSURI NG PAMBATASANG MANUNURI

katulad na responsibilidad, kabilang ang panghukuman
at pribadong-sektor na mga opisyal.
• Ang responsibilidad at saklaw ng awtoridad ng opisyal

ng estado.
Sa kasalukuyan, hindi inililista ng Saligang-batas ang
pinansiyal na kondisyon ng estado bilang isang bagay na
dapat isaalang-alang ng komisyon kapag nagtatakda ng bayad
at mga benepisyo ng mga opisyal na ito. Bilang karagdagan,
ang Proposisyon 6—inaprobahan ng mga botante noong
Nobyembre 1972—ay nagbabawal sa pagbawas ng mga
suweldo ng mga inihalal na opisyal ng estado sa takdang
panahon nila sa katungkulan.
Mga Kasalukuyang Suweldo ng mga Inihalal na Opisyal
ng Estado. Batay sa mga nakaraang desisyon ng komisyon,
ang mga inihalal na opisyal ng estado ay kasalukuyang
karapat-dapat tumanggap ng mga taunang suweldo na
mula sa $116,000 (para sa mga mambabatas) hanggang sa
$212,000 (para sa Gobernador).

MUNGKAHI
Ang proposisyong ito ay nagsususog sa Saligang-batas
upang pigilan ang komisyon na aprobahan ang mga pagtaas sa
taunang suweldo ng mga inihalal na opisyal ng estado sa mga
partikular na kaso na ang Pangkalahatang Pondo ng estado ay
inaasahan na tatapusin ang taon nang may kakulangan.
Ang Opisyal na Sertipikasyon ng Isang Kakulangan ay
Iaatas. Sa o bago ang Hunyo 1 ng bawat taon, ang Direktor
ng Pananalapi ng estado (na hinirang ng Gobernador) ay
aatasan na bigyan ng paunawa ang komisyon sa mga partikular
na kaso na ang pananalapi ng estado ay humina. Sa partikular,
ang Direktor ay magbibigay ng paunawa sa komisyon kung
ang Espesyal na Pondo para sa mga Kawalan ng Katiyakan sa
Kabuhayan (Special Fund for Economic Uncertainties, SFEU)
ay inaasahan na magkakaroon ng negatibong balanse na
kapantay o mas malaki ng 1 porsiyento ng mga taunang kita
ng Pangkalahatang Pondo ng estado sa Hunyo 30 (ang huling
araw ng taon ng pananalapi ng estado). Gaya ng inilarawan sa
pagsusuri ng Proposisyon 1A (nasa balota rin), ang SFEU ay
ang tradisyunal na reserbang pondo sa tag-ulan ng estado. Sa
kasalukuyan, ang 1 porsiyento ng mga kita ng Pangkalahatang
Pondo ay halos $1 bilyon.
Ang Sertipikasyon ng Kakulangan ay Pipigil sa
mga Pagtaas ng Bayad ng mga Inihalal na Opisyal ng
Estado. Sa mga taon na pinili ng komisyon na iakma ang
bayad at mga benepisyo ng mga opisyal ng estado, ito ay
inaatasan na ipasa ang isang resolusyon na gawin ito bago
ang Hunyo 30. Ang mga pag-aakmang ito sa bayad at

PATULOY

benepisyo ay magkakabisa simula sa Disyembre. Sa ilalim ng
panukalang-batas na ito, kung ang Direktor ng Pananalapi
ay nagsertipika na tatapusin ng SFEU ang buwan ng Hunyo
na may kakulangan na 1 porsiyento o higit ng mga kita ng
Pangkalahatang Pondo, ang mga opisyal ng estado ay hindi
magiging karapat-dapat tumanggap ng pagtaas ng suweldo
na magkakabisa sa Disyembre ng taong iyon.

MGA EPEKTO SA PANANALAPI
Mga Matitipid sa Gastos Mula sa mga Suweldo ng
mga Opisyal ng Estado sa mga Partikular na Taon ng
Kakulangan. Ang panukalang-batas na ito ay pipigil sa
komisyon na aprobahan ang mga pagtaas ng bayad para
sa mga opisyal ng estado sa mga partikular na kaso na ang
Pangkalahatang Pondo ng estado ay inaasahan na tatapusin
ang taon nang may kakulangan. Sa ilalim ng kasalukuyang
gawain, maaaring aprobahan ng komisyon ang mga pagtaas
ng bayad sa mga taong iyon. Ang komisyon ay hindi
naggagawad ng mga pagtaas ng bayad bawat taon, at ang
antas ng mga pagtaas ng bayad na iginagawad ng komisyon
ay hindi laging magkakatulad. Mula noong Enero 2000,
itinaas ng komisyon ang bayad ng mga inihalal na opisyal
nang apat na beses. Sa panahong ito, ang kabuuang mga
pagtaas ng bayad para sa bawat opisyal ay kapantay o mas
mababa kaysa antas ng implasyon. Sa kasalukuyan, ang 1
porsiyentong pagtaas para sa mga inihalal na opisyal ng estado
ay ginagastusan ng estado ng humigit-kumulang na $160,000
kada taon. Kung, halimbawa, gusto ng komisyon na gawaran
ang mga opisyal ng 3 porsiyentong pagtaas pero napigilang
gawin ito sa ilalim ng panukalang-batas na ito, ang estado
ay makakapagtipid ng kulang sa $500,000 sa taong iyon.
Kasunod nito, ang mga matitipid sa anumang taon ay maliit.
Maaaring Makatulong sa Magkakaibang Desisyon sa
Badyet ng Lehislatura at Gobernador. Ang Saligang-batas
ay nag-aatas sa Lehislatura at sa Gobernador na magpatibay
ng isang balanseng badyet bawat taon. Kapag ang badyet ay
nagkaroon ng malaking kakulangan para mabalanse sa isang
taon ng pananalapi, ang Saligang-batas ay nagpapahintulot
sa Gobernador na magdeklara ng emerhensiya sa pananalapi
at tawagin ang Lehislatura sa isang espesyal na sesyon upang
tugunan ang emerhensiya. Ang Saligang-batas, gayunman, ay
hindi nag-aatas sa badyet na tapusin ang taon na balanse. Ang
panukalang-batas na ito ay maaaring magkaroon ng epekto ng
pag-impluwensiya sa Lehislatura at sa Gobernador na gumawa
ng ibang mga desisyon sa badyet—mga desisyon, halimbawa,
na nagbabawas sa isang inaasahang kakulangan ng estado o
babawasan ang kalamangan na lumitaw ang kakulangan. Ang
mga tamang ito, gayunman, ay hindi posibleng matantiya.

Para s a n il a l am a n n g Pro p o s i s yo n 1 F, ti n g n a n ang pah ina 57.
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PANGANGATWIRANG PANIG SA PROPOSISYON 1F
OO SA 1F: WALANG MGA PAGTAAS NG BAYAD PARA SA MGA
MAMBABATAS SA MGA PANAHON NG KAKULANGAN SA BADYET
NG ESTADO.
Ang Proposisyon 1F ay tuwiran at makatwiran: Sa mga panahon na ang
badyet ng ating estado ay may kakulangan, ang mga mambabatas at ang
Gobernador ay hindi dapat tumanggap ng mga pagtaas ng bayad.
Ang boto para sa Proposisyon 1F ay isang boto upang pagbawalan ang mga
mambabatas, ang Gobernador at ibang mga pulitiko ng estado na tumanggap
ng mga pagtaas ng bayad tuwing ang ating estado ay may kakulangan sa badyet.
SA PAGPAPATIGIL SA MGA PAGTAAS NG BAYAD NA
PAMBATASAN SA MGA PANAHON NG KAKULANGAN SA BADYET,
MAKAKATIPID ANG ATING ESTADO NG MILYUN-MILYONG
DOLYAR SA PANAHONG KAILANGANG-KAILANGAN ANG MGA
ITO AT MAGDADALA NG PANANAGUTAN SA LEHISLATURA.
Sa mga panahon ng kakulangan, ang mga mahahalagang serbisyo na tulad
ng paaralan, kaligtasan ng publiko at pangangalagang pangkalusugan ay
nababawasan. Pero ang mga mambabatas at ang Gobernador ay tumatanggap
pa rin ng mga pagtaas ng bayad.
Mula noong 2005, ang mga mambabatas ay nagtaas ng kanilang bayad
nang tatlong magkakahiwalay na beses. Sa loob ng apat na taon ang kanilang
bayad ay tinaasan ng halos $17,000. Bawat taon ang mga mambabatas
ay nakatanggap ng pagtaas ng bayad sa panahon na ang estado ay may
kakulangan.
Ang mga mambabatas ng California ay may pinakamataas na bayad sa
bansa, ang ilan ay kumikita ng higit sa $130,000 sa isang taon sa suweldo
at sampu-sampung libo pa taun-taon sa mga pampasigla at mga benepisyo.

Mula sa mga kotse at gas na pinopondohan ng nagbabayad ng buwis,
hanggang sa walang-buwis na pera para sa halaga ng pamumuhay, ang mga
mambabatas ay namumuhay nang mataas na uri ng buhay habang ang
kakulangan ng estado ay patuloy na lumalaki.
OO SA 1F: BAHAGI NG ISANG RESPONSABLENG PAKETE NG
MGA REPORMA UPANG AYUSIN ANG HINDI GUMAGANAP NA
LEHISLATURA AT MAGDALA NG PANANAGUTAN SA ISANG
SIRANG SISTEMA.
Tayong lahat ay nadidismaya ng sirang sistema ng badyet ng California.
Lahat tayo ay sawa na sa mga mambabatas na hindi tinatalaban ng mga
problemang nililikha nila. Taun-taon, ang mga pulitiko ay naghahatid ng
mga atrasadong badyet na nakakapinsala sa ating mga paaralan, sistema ng
pangangalagang pangkalusugan, mga serbisyo ng pulis at bumbero at iba pa.
Ang walang-katapusang mga problema sa badyet ay nakakasakit din sa mga
nagbabayad ng buwis habang nakikita natin ang mga buwis na tinataasan
at ang mga serbisyo ay binabawasan dahil sa kabiguan ng Lehislatura na
responsableng magbadyet.
BUMOTO NG OO SA 1F: WALANG MGA PAGTAAS NG BAYAD
PARA SA MGA PULITIKO KAPAG ANG ATING ESTADO AY NASA
ISANG KAKULANGAN.
SENADOR NG ESTADO ABEL MALDONADO
LEWIS K. UHLER, Presidente
National Tax Limitation Committee
JOEL FOX, Presidente
Small Business Action Committee

PAGPAPABULAAN SA PANGANGATWIRANG PANIG SA PROPOSISYON 1F
“Naku! Eto ang ladrilyo na maibabato natin sa Lehislatura! Magbibigay ito
ng mas mabuting pakiramdam sa atin!”
Mga botante, matauhan sana kayo. Ang Proposisyon 1F ay talagang walang
praktikal na epekto. Ang pagpigil ng mga pagtaas ng bayad mula sa mga
mambabatas ay hindi biglang magtutulak sa kanila na sumang-ayon na balansehin
ang badyet ng estado. Ang mga problema ay mas malalim kaysa diyan.
Ang gagawin ng Proposisyon 1F ay bigyan kayo ng ilusyon na nakagawa ng
pagkakaiba. Lalayo kayo mula sa lugar ng botohan na nag-iisip, “Ayun, tinira
ko talaga ang mga walang silbi sa Sacramento.” Pero pagdating ng susunod
na inog ng badyet, ito ay magiging eksaktong kapareho. Ang mga matitigas sa
kanilang linya na mambabatas sa parehong partido ay mahigpit na tatangging
gumawa ng mga kailangang konsesyon, magreresulta sa isa pang mahaba,
nakasasakit na kawalan ng pagsulong. Oo, mapipigilan ninyo ang pagtaas ng
kanilang bayad. Ano naman ang epekto nito?
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Ang tunay na reporma ay ipinasa nitong nakaraang Nobyembre, nang ang
mga taga-California ay matalinong nagpatibay ng mga reporma sa pagbabago
ng distrito sa Proposisyon 11. Simula sa 2012, maraming pambatasang
distrito na magiging hindi gaanong magkakahiwalay, kaya mas maraming
mambabatas na mananagot sa mga manghahalal ng parehong partido. Ito ay
magreresulta sa karagdagang sibilidad, pagtutulungan at kompromiso, at mga
badyet na mabisa para sa lahat ng mga taga-California.
Pero ang Proposisyon 1F ay hindi makakatulong. Ito’y nasa inyong balota
para isipin ninyo na mayroon kayong ginagawa. Huwag magpaloko ngayon at
madismaya sa bandang huli. Bumoto ng hindi.
PETE STAHL, Awtor
Pete Rates the Propositions

Ang mga pangangatwirang nakalimbag sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga may-akda
at hindi sinuri para sa ganap na kawastuhan ng alinmang opisyal na ahensiya.

PROP

1F

MGA SUWELDO NG MGA INIHALAL NA OPISYAL.
PINIPIGILAN ANG MGA PAGTAAS NG BAYAD SA MGA TAON NG KAKULANGAN SA BADYET.

PANGANGATWIRANG LABAN SA PROPOSISYON 1F
Ang Proposisyon 1F ay hindi magiging mabisa. Mas masama, ito’y
mababaw, mapaghiganti at kilos-bata.
Ang Proposisyon 1F ay walang kamalayang umaasa na pigilan ang mga
kakulangan sa badyet sa pamamagitan ng pagpigil sa mga umento para sa
mga mambabatas at inihalal na opisyal ng estado kung ang badyet ng estado
ay hindi balanse.
Ito ay kahangalan lamang. Gusto ng bawat isa na ang pamahalaan ng ating
estado ay malusog sa pananalapi. Pero hindi ito magagawa ng panukalangbatas na ito. Para maging mabisa ang Proposisyon 1F, ang ating mga
mambabatas ay kailangang maging labis na makasarili at walang maturidad
na ang posibilidad ng kainamang pagtaas ng suweldo ay maaaring magbunsod
sa kanila na ipagkanulo ang kanilang mga pangunahing pinahahalagahan.
Siyempre hindi ganyan ang pagiging makasarili nila. Anuman ang partido,
ang mga miyembro ng Lehislatura ay lubos na mapagmalasakit, masikap,
makabayang mga tao na tunay na nagmamahal sa mga komunidad na
kinakatawan at pinaglilingkuran nila. Ang kakulangang pang-istruktura
ng ating estado, kung susuriin, ay dulot ng kanilang sobrang paghahangad
na maglingkod sa napakaraming manghahalal, sa halip na ang uri ng
makasariling kasakiman na gagawing mabisa ang Proposisyon 1F.
Ang hindi pagtaas ng mga suweldo ay hindi magpapaluwag sa mga
dedikasyon ng mga pulitiko sa kanilang mga ideyolohiya. Hindi ninyo
mapasusuporta ang mga konserbatibong mambabatas sa mga pagtaas ng
buwis sa pamamagitan lamang ng pagbabanta na kakanselahin ang kanilang
mga umento. Tulad nito, ang mga liberal na mambabatas ay hindi sasangayon sa mga pagbawas sa mga programang panlipunan para itaas lamang ang
kanilang bayad.
Katawa-tawang isipin na ang banta lamang ng hindi pagtaas ng suweldo ay
magtutulak sa ating magkakahiwalay na mga inihalal na opisyal na humangos
sa mga bisig ng isa’t-isa at kalimutan ang kanilang mga pagkakaibang
pampulitika. Hindi gagawin ng Proposisyon 1F ang ipinangangako nito.
Maaari ninyong isipin, “Okey, marahil ang Proposisyon 1F ay walang
mabuting magagawa. Pero gagawin nitong mas maganda ang aking
pakiramdam, at wala itong magagawang pinsala!”

Hindi ito gayon. Pinipigilan ng Proposisyon 1F hindi lamang ang pagtaas
ng mga suweldo ng Lehislatura at Gobernador, na responsable sa pagpasa
at pagpirma ng badyet, kundi pinipigilan din nito ang pagtaas ng mga
suweldo ng mga inosenteng nanonood tulad ng Komisyonado ng Seguro at
ng Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo. Ang kolateral na pinsalang
ito ay makakasakit sa ilang mabuting tagapaglingkod ng publiko at walang
matutulungan.
At gaano kaganda ang madarama ninyo tungkol sa pagpigil sa pagtaas
ng mga suweldo ng mga mambabatas kapag alam ninyo na ang kanilang
mga boto ay hindi magbabago kung ang kanilang mga suweldo ay hindi
magbabago, mababawasan, o lubos na aalisin? Tutal, sila naman ay malinaw
na hindi naririto para sa pera.
Ang kasalukuyang suweldo ng halos lahat ng mga mambabatas ay
$116,208. Sa karamihan ng California, ito ay ay solidong kabayaran na
panggitnang uri. Maraming maliit na may-ari ng negosyo, mga doktor,
abugado, inhinyero, at tagapamahala ay kumikita ng mas malaki. Maaari
kayong kumita ng mas malaki o maaari kayong kumita ng mas maliit, pero
kailangan ninyong tanggapin na ang ating mga inihalal na lider ay hindi
yumayaman sa kanilang mga suweldo.
Ngayon isaalang-alang na hinihingi natin sa mga opisyal na ito na
patakbuhin ang isang negosyo na may mga taunang kita na humihigit sa
$100 bilyon. Iyon ay halos antas ng kita ng mga malalaking korporasyon
na tulad ng AT&T, Ford, at Hewlett-Packard, na ang mga tagapagpaganap
ay binabayaran ng milyun-milyong dolyar. Kapag inisip ninyo ito sa mga
batayang ito, ang pagbabayad ng mga suweldong tulad ng $169,743 para sa
isang Ingat-yaman at $133,639 para sa isang Ispiker ng Asembleya ay isang
magandang nakukuha sa murang halaga.
Huwag nating pasamain pa ang di-pagkakaayon para lamang sa isang
hungkag, kilos-bata, magandang-pakiramdam na sandali. Bumoto ng hindi sa
Proposisyon 1F.
PETE STAHL, Awtor
Pete Rates the Propositions

PAGPAPABULAAN SA PANGANGATWIRANG LABAN SA PROPOSISYON 1F
OO SA 1F: WALANG MGA PAGTAAS NG BAYAD PARA SA MGA
MAMBABATAS SA MGA PANAHON NG KAKULANGAN SA BADYET
NG ESTADO.
Ang Proposisyon 1F ay tuwiran at makatarungan: Kapag ang badyet ng
ating estado ay may kakulangan, ang mga mambabatas at ang Gobernador ay
hindi dapat tumanggap ng mga pagtaas ng bayad.
Kapag nagdurusa ang ekonomiya, karamihan sa mga nagtatrabahong
taga-California ay hindi tumatanggap ng mga pagtaas ng bayad. Gayon din
dapat ang Lehislatura.
Mula noong 2005, ang mga mambabatas ay nagtaas ng kanilang bayad
nang tatlong magkakahiwalay na beses. Sa loob ng apat na taon ang bayad
nila ay tumaas ng halos $17,000. Ang mga mambabatas ay tumatanggap
ng mga pagtaas ng bayad kahit na humaharap tayo sa mga malalalaking
kakulangan. Hindi ito tama!
Ang mga mambabatas ng California ay may pinakamataas na bayad sa
bansa, ang ilan ay kumikita ng higit sa $130,000 sa isang taon sa suweldo at
sampu-sampung libo pa taun-taon sa mga pampasigla at mga benepisyo.
ANG PROP. 1F AY MAKATWIRAN AT MAKATARUNGAN.
Sa mga panahon ng kakulangan sa badyet ng estado—kapag ang mga
buwis ay madalas na tinataasan at ang mga paaralan, pulis at bumbero,

pangangalagang pangkalusugan at ibang mga serbisyo ay binabawasang lahat—
ang mga mambabatas ay hindi dapat tumanggap ng mga pagtaas ng bayad.
OO SA 1F: BAHAGI NG ISANG RESPONSABLENG PAKETE NG
MGA REPORMA UPANG AYUSIN ANG HINDI GUMAGANAP NA
LEHISLATURA AT MAGDALA NG PANANAGUTAN SA ISANG
SIRANG SISTEMA.
Tayong lahat ay nadidismaya ng sirang sistema ng badyet ng California. Lahat
tayo ay sawa na sa mga mambabatas na hindi tinatalaban ng mga problemang
nililikha nila. Ang Proposisyon 1A, 1B, 1C, 1D, 1E at 1F ay isang pakete ng
mga reporma upang linisin ang masamang pagganap ng badyet sa Sacramento.
BUMOTO NG OO SA 1F: WALANG MGA PAGTAAS NG BAYAD
PARA SA MGA PULITIKO KAPAG ANG ATING ESTADO AY NASA
ISANG KAKULANGAN.
www.reformforchange.com
SENADOR NG ESTADO ABEL MALDONADO
JAMES N. EARP, Tagapagpaganap na Direktorr
California Alliance for Jobs
JOEL FOX, Presidente
Small Business Action Committee

Ang mga pangangatwirang nakalimbag sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga may-akda
at hindi sinuri para sa ganap na kawastuhan ng alinmang opisyal na ahensiya.
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TEKSTO NG MGA IMINUMUNGKAHING BATAS
PROPOSISYON 1A

Pangkalahatang Pondo ay dapat ilagay sa panukalang-batas sa badyet na
ipinasa ng Lehislatura.

Ang susog na ito na iminumungkahi ng Susog 13 ng Senado sa
Saligang-batas ng Regular na Sesyon ng 2007–2008 (Kabanata 144 ng
Resolusyon, Mga Batas ng 2008) at Susog 1 ng Asembleya sa Saligangbatas ng Ikatlong Hindi Pangkaraniwang Sesyon ng 2009–2010 (Kabanata
1 ng Resolusyon, Ikatlong Hindi Pangkaraniwang Sesyon ng 2009–2010)
ay malinaw na nagsususog sa mga seksiyon ng, at nagdaragdag ng isang
seksiyon sa, Saligang-batas ng California; dahil dito, ang mga tadhanang
iminumungkahing tanggalin ay nakalimbag sa tipong pantanggal at ang
mga bagong tadhanang iminumungkahing idagdag ay nakalimbag sa tipong
italika upang ipabatid na ang mga ito ay bago.

Ikalawa—Na ang Seksiyon 20 ng Artikulo XVI ay sinususugan upang
mabasang:

IMINUMUNGKAHING BATAS
Una—Na ang Seksiyon 12 ng Artikulo IV ay sinususugan upang
mabasang:
SEK. 12. (a) Sa loob ng unang 10 araw ng bawat taon ng kalendaryo, ang
Gobernador ay dapat magsumite sa Lehislatura, nang may kasamang mensaheng
nagpapaliwanag, ng isang badyet para sa susunod na taon ng pananalapi na
nagtataglay ng mga may pag-iisa-isang pahayag para sa inirerekomendang
mga paggasta ng estado at tinantiyang mga kita ng estado kabuuang yaman
ng estado na makukuha upang matugunan ang mga paggastang ito. Kung ang
mga inirerekomendang paggasta ay humigit sa mga tinantiyang kita yaman,
ang Gobernador ay dapat magrekomenda ng mga pinagkukunan mula kung
saan ang mga karagdagang kita yaman ay dapat ipagkaloob. Ang may pag-iisaisang pahayag ng mga tinantiyang kabuuang yaman ng estado na magagamit
upang matugunan ang mga inirerekomendang paggasta na isinumite alinsunod
sa subdibisyong ito ay dapat tumukoy sa halaga, kung mayroon, ng mga
yamang ito na inaasahan na maging isang-beses na mga yaman.
(b) Ang Gobernador at ang inihalal na Gobernador ay maaaring mag-atas
sa isang ahensiya, opisyal, o empleyado ng estado na ibigay ang anumang
impormasyon na itinuturing na kailangan upang ihanda ang badyet.
(c) (1) Ang badyet ay dapat na samahan ng isang panukalang-batas sa
badyet na nag-iisa-isa ng mga inirerekomendang paggasta.
(2) Ang badyet ay dapat ipasok kaagad sa bawat kapulungan ng mga
taong naglilingkod bilang tagapangulo ng mga komite na nagsasaalangalang ng badyet.
(3) Dapat ipasa ng Lehislatura ang panukalang-batas sa badyet bago
sumapit ang hatinggabi ng Hunyo 15 ng bawat taon.
(4) Hanggang hindi pa naipapasa ang panukalang-batas sa badyet, hindi
dapat magpadala ang Lehislatura sa Gobernador para isaalang-alang ang
anumang panukalang-batas na naglalaan ng mga pondo para sa pagasta sa taon
ng pananalapi na ang panukalang-batas sa badyet ay pagtitibayin, maliban
sa mga emerhensiyang panukalang-batas na inirekomenda ng Gobernador o
mga paglalaan para sa mga suweldo at gugulin ng Lehislatura.
(d) Walang panukalang-batas maliban sa panukalang-batas sa badyet
na maaaring magtaglay ng higit sa isang aytem ng paglalaan, at para sa
isang partikular, ipinahayad na layunin. Ang mga paglalaan mula sa
Pangkalahatang Pondo ng Estado, maliban sa mga paglalaan para sa mga
pampublikong paaralan, ay walang-bisa maliban kung ipinasa sa bawat
kapulungan sa pamamagitan ng pagtawag ng bawat pangalan na ipinasok
sa journal, dalawang-ikatlo ng miyembro ay sumang-ayon.
(e) Ang Lehislatura ay maaaring kumontrol sa pagsumite, pag-aproba, at
pagpapatupad ng mga badyet at sa paghaharap ng mga paghahabol para sa
lahat ng mga ahensiya ng estado.
(f) Para sa taon ng pananalapi na 2004–05, o alinmang kasunod na
taon ng pananalapi, ang Lehislatura ay hindi maaaring magpadala sa
Gobernador para sa pagsaalang-alang, at hindi rin maaaring pirmahan ng
Gobernador upang maging batas, ang isang panukalang-batas na maglalaan
mula sa Pangkalahatang Pondo, para sa taong iyon ng pananalapi, ng
isang kabuuang halaga, na kapag isinama sa lahat ng mga paglalaan mula
sa Pangkalahatang Pondo para sa taong iyon ng pananalapi na ginawa sa
petsa ng pagpasa ng batas sa badyet, at ang halaga ng anumang mga pera
ng Pangkalahatang Pondo na inilipat sa Kuwenta Pondo sa Pagpapatatag
ng Badyet para sa taong iyon ng pananalapi alinsunod sa Seksiyon 20 ng
Artikulo XVI, ay humigit sa mga kita, paglipat, at balanse na makukuha
mula sa naunang taon ng pananalapi ng Pangkalahatang Pondo para sa
taong iyon ng pananalapi na tinantiya sa petsa ng pagpasa ng panukalangbatas sa badyet. Ang tantiyang iyon ng mga kita, paglipat at balanse ng
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SEK. 20. (a) (1) Ang Pondo sa Pagpapatatag ng Badyet, at ang
Suplementong Kuwenta sa Pagpapatatag ng Badyet ay, sa pamamagitan
nito ay nililikha sa Pangkalahatang Pondo.
(2) Kung ang Seksiyon 8.3 ay idinagdag sa artikulong ito upang
magtadhana ng mga suplementong pagbabayad sa edukasyon sa kaparehong
eleksiyon kung saan ang talataang ito ay inaprobahan ng mga botante, ang
Kuwenta sa Suplementong Pagbabayad sa Edukasyon sa pamamagitan nito
ay itinatatag sa Pangkalahatang Pondo.
(b) Sa bawat taon ng pananalapi gaya ng tinukoy sa mga talataan (1)
hanggang (3), inklusibo, dapat ilipat ng Kontroler mula sa Pangkalahatang
Pondo patungo sa Kuwenta Pondo sa Pagpapatatag ng Badyet ang mga
sumusunod na halaga:
(1) Hindi lalampas ng Setyembre 30, 2006, isang halagang kapantay ng
1 porsiyento ng tinantiyang halaga ng mga kita ng Pangkalahatang Pondo
para sa taon ng pananalapi na 2006–07.
(2) Hindi lalampas ng Setyembre 30, 2007, isang halagang kapantay ng
2 porsiyento ng tinantiyang halaga ng mga kita ng Pangkalahatang Pondo
para sa taon ng pananalapi na 2007–08.
(3) Hindi lalampas ng Sa Setyembre 30, 2008, at sa Setyembre 23 tauntaon pagkaraan, isang halagang kapantay ng 3 porsiyento ng tinantiyang
halaga ng mga kita ng Pangkalahatang Pondo para sa kasalukuyang taon
ng pananalapi.
(c) Ang Maliban sa halagang ipinasiya alinsunod sa subdibisyon (h), ang
paglipat ng mga pera ay hindi dapat iatas ng subdibisyon (b) sa alinmang
taon ng pananalapi kung ang resultang balanse sa kuwenta Pondo sa
Pagpapatatag ng Badyet ay hihigit sa 5 12.5 porsiyento ng tantiya ng mga
kita ng Pangkalahatang Pondo na nakalagay sa panukalang-batas sa badyet
para sa taong iyon ng pananalapi, gaya ng pinagtibay, o walong bilyong dolyar
($8,000,000,000), alinman ang mas malaki. Ang Lehislatura ay maaari, sa
pamamagitan ng batas, na magtagubilin sa Kontroler, para sa isa o higit na taon
ng pananalapi, na maglipat sa kuwenta Pondo sa Pagpapatatag ng Badyet ng
mga halagang higit sa mga antas na itinagubilin ng subdibisyong it.
(d) Napapailalim sa anumang kabawalang ipinataw ng seksiyong ito, ang
mga pondong inilipat sa Pondo sa Pagpapatatag ng Badyet, ang Suplementong
Kuwenta sa Pagbabayad sa Edukasyon, o ang Suplementong Kuwenta sa
Pagpapatatag ng Badyet ay dapat ituring na mga kita ng Pangkalahatang
Pondo para sa lahat ng mga layunin ng Saligang-batas na ito.
(e) Ang Maliban sa halagang ipinasiya alinsunod sa subdibisyon (h),
ang paglipat ng mga pera mula sa Pangkalahatang Pondo patungo sa Pondo
Kuwenta sa Pagpapatatag ng Badyet ay maaaring suspendihin o bawasan
para sa isang taon ng pananalapi gaya ng tinukoy ng isang ehekutibong
utos na inisyu ng Gobernador nang hindi lalampas ng Hunyo 1 ng naunang
taon ng pananalapi ang petsa ng paglipat na nakalagay sa subdibisyon (b).
Para sa isang taon ng pananalapi na nagsisimula sa o pagkaraan ng Hulyo
1, 2011, ay subdibisyong ito ay dapat lamang magkabisa kung ang isang
paglipat ng mga pera mula sa Pondo sa Pagpapatatag ng Badyet patungo
sa Pangkalahatang Pondo ay inawtorisa alinsunod sa subtalataan (A) ng
talataan (2) ng subdibisyon (f).
(f) (1) Sa mga perang inilipat sa kuwenta Pondo sa Pagpapatatag ng
Badyet sa bawat taon ng pananalapi, hindi kasama ang halagang ipinasiya
alinsunod sa subdibisyon (h), 50 porsiyento, hanggang sa kabuuang halaga
na limang bilyong dolyar ($5,000,000,000) para sa lahat ng mga taon ng
pananalapi, ay dapat ideposito sa Subkuwenta ng Ipinupuhunang Pondo sa
Pagreretiro ng Bono sa Pagbangon sa Kakulangan, na sa pamamagitan nito
ay nililikha sa kuwenta Pondo sa Pagpapatatag ng Badyet para sa layunin
na iretiro ang mga bono sa pagbangon sa kakulangan na inawtorisa at inisyu
gaya ng inalarawan sa Seksiyon 1.3, bilang karagdagan sa anumang ibang
mga pagbabayad na itinatadhana ng batas para sa layunin na iretiro ang
mga bonong ito. Ang mga pera sa subkuwenta ng ipinupuhunang pondo ay
patuloy na inilalaan sa Ingat-yaman upang gastahin para sa layuning iyon
sa mga halaga, sa mga panahon, at sa paraang itinuring na angkop ng Ingatyaman. Anumang mga pondong natitira sa subkuwenta ng ipinupuhunang
pondo pagkatapos na ang lahat ng mga bono sa pagbangon sa kakulangan
ay iretiro ay dapat ilipat sa kuwenta Pondo sa Pagpapatatag ng Badyet, at
maaaring ilipat sa Pangkalahatang Pondo alinsunod sa talataan (2).

TEKSTO NG MGA IMINUMUNGKAHING BATAS
(2) Lahat Maliban sa halagang ipinasiya alinsunod sa subdibisyon (h),
lahat ng ibang mga pondo na inilipat sa kuwenta Pondo sa Pagpapatatag ng
Badyet sa isang taon ng pananalapi ay hindi dapat ideposito sa subkuwenta
ng ipinupuhunang pondo at maaari, sa pamamagitan ng batas, na ilipat sa
Pangkalahatang Pondo sa pamamagitan ng batas na tinukoy sa talataang ito.
(A) Bukod sa paglipat alinsunod sa subtalataan (B), ang kabuuang halaga
na maaaring ilipat sa Pangkalahatang Pondo alinsunod sa talataang ito
para sa alinmang taon ng pananalapi ay hindi dapat humigit sa halagang
nakuha sa pamamagitan ng pagbawas sa mga kita, mga paglipat, at mga
balanse ng Pangkalahatang Pondo na makukuha mula sa naunang taon ng
pananalapi para sa taong iyon ng pananalapi mula sa inaasahang halaga
ng paggasta para sa kasalukuyang taon ng pananalapi. Para sa mga layunin
ng subtalataang ito, “Ang mga kita, mga paglipat, at mga balanse ng
Pangkalahatang Pondo na makukuha mula sa naunang taon ng pananalapi
para sa taong iyon ng pananalapi” ay hindi kabilang ang mga kitang inilipat
mula sa Pangkalahatang Pondo patungo sa Pondo sa Pagpapatatag ng
Badyet alinsunod sa subdibisyon (b) para sa taong iyon ng pananalapi.
Para sa mga layunin ng subtalataang ito, ang Seksiyon 21, at Seksiyon 12 ng
Artikulo IV, “mga balanseng makukuha mula sa naunang taon ng pananalapi
para sa taong iyon ng pananalapi” ay nangangahulugang ang mga pondo
sa Espesyal na Pondo para sa mga Kawalan ng Katiyakan sa Kabuhayan, o
kapalit na pondo, pagsapit ng Hunyo 30 ng naunang taon ng pananalapi. Ang
“halaga ng inaasahang paggasta” para sa isang taon ng pananalapi ay ang
kabuuan ng mga paggasta ng Pangkalahatang Pondo para sa sinundang taon
ng pananalapi para sa pagbabago sa populasyon ng Estado, gaya ng nilinaw
sa Seksiyon 8 ng Artikulo XIII B, at ang pagbabago sa halaga ng pamumuhay
para sa Estado, gaya ng sinukat sa Indise ng Presyo ng Mamimili ng Estado, sa
pagitan ng naunang taon ng pananalapi at ng taon ng pananalapi kung kailan
ang paglipat ay ginawa. “Ang mga paggasta ng Pangkalahatang Pondo para
sa naunang taon ng pananalapi” ay hindi kabilang, para sa layuning ito,
ang paggasta ng hindi inaasahang mga kita alinsunod sa subtalataan (B) o
alinsunod sa talataan (3) o (4) ng subdibisyon (c) ng Seksiyon 21.
(B) Anumang mga pondong kailangan para sa layunin na tumugon sa
isang emerhensiyang idineklara ng Gobernador ay maaaring ilipat sa
pamamagitan ng batas. Para sa mga layunin ng subtalataang ito, ang
“emerhensiya” ay may kahulugang katulad ng nakalagay sa talataan (2)
ng subdibisyon (c) ng Seksiyon 3 ng Artikulo XIII B.
(g) Bilang karagdagan sa anumang paglipat na inawtorisa ng seksiyong
ito, ang mga pondo sa Pondo sa Pagpapatatag ng Badyet o ng Suplementong
Kuwenta sa Pagpapatatag ng Badyet ay maaaring ipahiram upang tugunan
ang mga iniaatas na pera ng Pangkalahatang Pondo sa kondisyon na ang
mga pondo ay babayaran sa loob ng kaparehong taon ng pananalapi kung
kailan ang pautang ay ginawa.
(h) Kung ang Suplementong Kuwenta sa Pagbabayad sa Edukasyon
ay itinatag ng subdibisyon (a), sa Oktubre 1, 2011, at sa Oktubre 1 tauntaon pagkaraan, ang Kontroler ay dapat maglipat mula sa Pondo sa
Pagpapatatag ng Badyet patungo sa Suplementong Kuwenta sa Pagbabayad
sa Edukasyon ng mas mababa sa mga sumusunod:
(1) Isang halagang kapantay ng 1.5 porsiyento ng tinantiyang halaga ng mga
kita ng Pangkalahatang Pondo para sa kasalukuyang taon ng pananalapi.
(2) Ang halaga ng kabuuang sumplementong mga pagbabayad sa edukasyon
na nakalagay sa subdibisyon (a) ng Seksiyon 8.3 na natitirang dapat ilaan.
(i) (1) Kung ang Suplementong Kuwenta sa Pagbabayad sa Edukasyon ay
itinatag ng subdibisyon (a), sa Oktubre 1 ng unang taon ng pananalapi na
ang halagang ipinasiya alinsunod sa talataan (1) ng subdibisyon (h) ay mas
malaki kaysa halagang ipinasiya alinsunod sa talataan (2) na subdibisyon
(h), at sa Oktubre 1 taun-taon pagkaraan, ang Kontroler ay dapat maglipat
mula sa Pondo sa Pagpapatatag ng Badyet patungo sa Suplementong
Kuwenta sa Pagpapatatag ng Badyet ng isang halagang kapantay ng 1.5
porsiyento ng tinantiyang halaga ng mga kita ng Pangkalahatang Pondo
para sa kasalukuyang taon ng pananalapi ibinawas ang halaga, kung
mayroon, ng kabuuang mga suplementong pagbabayad sa edukasyon na
nakalagay sa subdibisyon (a) ng Seksiyon 8.3 na natitirang dapat ilaan.
(2) Kung ang Suplementong Kuwenta sa Pagbabayad sa Edukasyon ay hindi
itinatag ng subdibisyon (a), sa Oktubre 1, 2011, at sa Oktubre 1 taun-taon
pagkaraan, ang Kontroler ay dapat maglipat mula sa Pondo sa Pagpapatatag
ng Badyet patungo sa Suplementong Kuwenta sa Pagpapatatag ng Badyet ng
isang halagang kapantay ng 1.5 porsiyento ng tinantiyang halaga ng mga kita
ng Pangkalahatang Pondo para sa kasalukuyang taon ng pananalapi.

(PROPOSISYON 1A PATULOY)
(3) Ang mga pondo sa Suplementong Kuwenta sa Pagpapatatag ng
Badyet ay maaari lamang ilaan para sa mga layuning nakalagay sa mga
subtalataan (B) o (C) ng talataan (4) ng subdibisyon (c) ng Seksiyon 21.
Ikatlo—Na ang Seksiyon 21 ay idinaragdag sa Artikulo XVI, upang
mabasang:
SEK. 21. (a) Sa o bago ang Mayo 29, 2011, at sa o bago ang Mayo 29 ng
bawat taon pagkaraan, dapat gawin ng Direktor ng Pananalapi ang lahat
ng mga sumusunod, iniuulat ang resulta ng bawat kaso sa Lehislatura at
sa Gobernador:
(1) Magkahiwalay na tantiyahin ang mga kita, mga paglipat, at mga
balanse ng Pangkalahatang Pondo na makukuha mula sa naunang taon
para sa kasalukuyang taon ng pananalapi.
(2) Tiyakin ang halaga ng inaasahang kita para sa kasalukuyang taon ng
pananalapi sa isang paraang nakalagay sa subdibisyon (d).
(3)Tantiyahin ang halaga, pagdating ng petsang iyon, ng anumang mga
obligasyon ng Pangkalahatang Estado na lumitaw sa ilalim ng Seksiyon 8
para sa kasalukuyang taon ng pananalapi, kabilang ang anumang dahilan
ng pagpapanatili na paglalaan para sa kasalukuyang taon ng pananalapi
na iniaatas alinsunod sa subdibisyon (e) ng Seksiyon 8, na hindi pa
napopondohan ng Estado.
(b) (1) Maliban kung itinatadhana sa talataan (2), ang “mga hindi
inaasahang kita” para sa isang taon ng pananalapi, para sa mga layunin
ng seksiyong ito, ay dapat na ang mas mababa sa mga sumusunod:
(A) Ang tinantiyang mga kita ng Pangkalahatang Pondo para sa
kasalukuyang taon ng pananalapi na iniulat alinsunod sa talataan (1)
ng subdibisyonn (a) ibinawas ang halaga ng inaasahang kita para sa
kasalukuyang taon ng pananalapi.
(B) Ang tinantiyang mga kita, mga paglipat, at mga balanse ng
Pangkalahatang Pondo na makukuha mula sa naunang taon ng pananalapi
para sa kasalukuyang taon ng pananalapi na iniulat alinsunod sa talataan
(1) ng subdibisyonn (a) ibinawas ang halaga ng inaasahang kita para sa
kasalukuyang taon ng pananalapi na ipinasiya alinsunod sa subtalataan
(A) ng talataan (2) ng subdibisyon (f) ng Seksiyon 20.
(2) Kung ang halaga ng ipinasiyang halaga alinsunod sa talataan (1) ay
kulang sa sero, ang halaga ng mga hindi inasahang kita ay dapat na sero.
(c) Ang mga hindi inasahang kita, gaya ng ipinasiya alinsunod sa
seksiyong ito, ay maaari lamang gamitin gaya ng mga sumusunod:
(1) Ang mga hindi inasahang kita ay dapat ilaan upang matugunan ang
anumang hindi pa napopondohan na mga obligasyon ng Pangkalahatang
Pondo na lumitaw sa ilalim ng Seksiyon 8 para sa kasalukuyang taon ng
pananalapi, gaya ng tinantiya alinsunod sa talataan (3) ng subdibisyon (a).
(2) Anumang mga hindi inasahang kita na natitira pagkatapos ng
pagbawas, alinsunod sa talataan (1), ang halaga ng tantiyang iniaatas
ng talataan (3) ng subdibisyon (a) ay dapat ilipat ng Kontroler nang hindi
lalampas sa Hunyo 27 ng kasalukuyang taon ng pananalapi sa Pondo sa
Pagpapatatag ng Badyet, hindi lalampas sa halagang kailangan upang
dagdagan ang balanse sa pondo sa halagang kapantay ng 12.5 porsiyento
ng tantiya ng mga kita ng Pangkalahatang Pondo gaya ng nakalagay sa
pinagtibay na panukalang-batas sa badyet para sa taong iyon ng pananalapi.
Sa kabila ng anumang ibang tadhana ng Saligang-batas na ito:
(A) Kung ipinasiya ng Direktor ng Pananalapi anumang oras na ang
kabuuang halaga ng mga obligasyon ng Pangkalahatang Pondo na
lumitaw sa ilalim ng Seksiyon 8 para sa isang taon ng pananalapi, kabilang
ang anumang dahilan ng pagpapanatili na paglalaan para sa taong iyon
ng pananalapi na iniaatas alinsunod sa subdibisyon (e) ng Seksiyon 8, ay
humigit sa kabuuang halaga ng mga obligasyong ito ng Pangkalahatang
Pondo gaya ng kinalkula para sa taong iyon ng pananalapi para sa mga
layunin ng tantiyang iniaatas ng talataan (3) ng subdibisyon (a), dapat niyang
iulat ito sa Lehislatura, sa Gobernador, at sa Kontroler. Ang Kontroler ay
maglilipat ng mga pondo sa halaga ng diperensiyang iyon mula sa Pondo
sa Pagpapatatag ng Badyet patungo sa Pangkalahatang Pondo, at ang mga
pondong inilipat ay dapat lamang ilaan sa mga layunin ng pagpopondo
ng karagdagang halaga ng mga obligasyon ng Pangkalahatang Pondo sa
ilalim ng Seksiyon 8 na ipinasiya alinsunod sa talataang ito.
(B) Kung ipinasiya ng Direktor ng Pananalapi anumang oras na ang
kabuuang halaga ng mga obligasyon ng Pangkalahatang Pondo na lumitaw
sa ilalim ng Seksiyon 8 para sa isang taon ng pananalapi, kabilang ang
anumang dahilan ng pagpapanatili na paglalaan para sa taong iyon ng
pananalapi na iniaatas alinsunod sa subdibisyon (e) ng Seksiyon 8, ay mas
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mababa sa kabuuang halaga ng mga obligasyong ito ng Pangkalahatang
Pondo gaya ng kinalkula para sa taong iyon ng pananalapi para sa mga
layunin ng tantiyang iniataas ng talataan (3) ng subdibisyon (a), dapat
niyang iulat ito sa Lehislatura, sa Gobernador, at sa Kontroler. Ang
Kontroler ay dapat maglipat ng mga pondo sa halaga ng diperensiyang
iyon mula sa Pangkalahatang Pondo patungo sa Pondo sa Pagpapatatag ng
Badyet, hindi hihigit sa halagang kailangan upang dagdagan ang balanse
sa huling pondo sa isang halagang kapantay ng 12.5 porsiyento ng tantiya
ng mga kita ng Pangkalahatang Pondo gaya ng nakalagay sa pinagtibay na
panukalang-batas sa badyet para sa taong iyon ng pananalapi.
(3) Anumang mga hindi inasahang kita na natitira pagkatapos ng
anumang mga paglalaan at mga paglipat na inilarawan sa mga talataan
(1) at (2) ay dapat ilaan upang iretiro ang natitirang mga obligasyon sa
badyet. Para sa mga layunin ng talataang ito, ang “mga obligasyon sa
badyet” ay nangangahulugang alinman sa mga sumusunod:
(A) Hindi pa napopondohan bago ang taon ng pananalapi na mga
obligasyon ng Pangkalahatang Pondo alinsunod sa Seksiyon 8.
(B) Anumang mga pagbabayad na nilikha ng pagsuspinde ng subtalataan
(A) ng talataan (1) ng subdibisyon (a) ng Seksiyon 25.5 ng Artikulo XIII.
(C) Anumang mga obligasyon na pagbabayad na nilikha ng pagsuspinde
ng subdibisyon (a) ng Seksiyon 1 ng Artikulo XIX B.
(D) Mga pagkakautang sa bono na inawtorisa ng Seksiyon 1.3.
(4) Anumang mga hindi inasahang kita na natitira pagkatapos ng
anumang mga paglalaan at mga paglipat na inilarawan sa mga talataan (1),
(2) at (3) ginagawa upang iretiro ang lahat ng mga natitirang obligasyon sa
badyet ay dapat gamitin para sa isa o higit ng mga sumusunod na layunin:
(A) Paglipat sa pamamagitan ng batas sa Pondo sa Pagpapatatag ng
Badyet.
(B) Paglalaan para sa isang-beses na impra-istruktura o ibang mga
layuning kapital na paglalaan.
(C) Paglalaan upang iretiro, tubusin, o pawalan ng bisa ang natitirang
pangkalahatang obligasyon o ibang pagkakautang sa bono ng Estado.
(D) Pagbabalik sa mga nagbabayad ng buwis sa loob ng kasalukuyan
ang kasunod na taon ng pananalapi sa pamamagitan ng isang-beses na
pagbabago sa mga antas ng buwis, o sa pamamagitan ng mga pagsasauli
ng bahagi ng ibinayad.
(E) Paglalaan para sa mga hindi pa napopondohang liabilidad para
sa ganap nang di-pensiyon na mga benepisyo para sa mga taunang
tumatanggap sa estado.
(d) Para sa taon ng pananalapi na 2010–11, at bawat taon ng pananalapi
pagkaraan, ang inaasahang halaga ng kita ay dapat ipasiya gaya ng mga
sumusunod:
(1) Ang mga kita ng Pangkalahatang Pondo para sa kasalukuyang taon
ng pananalapi ay dapat na hulaan sa pamamagitan ng pagkuha mula sa
linya ng kalakaran na galing sa isang nakalinyang pag-urong ng mga kita
ng Pangkalahatang Pondo bilang isang gawain ng taon ng pananalapi
para sa panahon na 10 naunang taon ng pananalapi. Para sa mga layunin
ng talataang ito, ang mga kita ng Pangkalahatang Pondo ay dapat alisin
ang mga sumusunod:
(A) Ang epekto ng kita ng Pangkalahatang Pondo na isang pagbabago sa
mga buwis ng estado na nakakaapekto sa mga kita ng Pangkalahatang Pondo
para sa kulang sa buong panahon ng 10 naunang taon ng pananalapi.
(B) Anumang mga nalikom sa mga bonong inawtorisa ng subdibisyon
(a) ng Seksiyon 1.3.
(2) Ang inaasahang halaga alinsunod sa talataan (1) ay dapat dagdagan
o bawasan, gaya ng angkop, upang magpakita ng netong epekto sa buwis
ng estado ng pagbabago sa kita ng Pangkalahatang Pondo sa kasalukuyang
taon ng pananalapi kung saan ang mga epekto sa kita ng Pangkalahatang
Pondo ay hindi kasama alinsunod sa subtalataan (A) ng talataan (1).

PROPOSISYON 1B
Ang susog na ito na iminumungkahi ng Susog 2 ng Asembleya sa
Saligang-batas ng Ikatlong Hindi Pangkaraniwang Sesyon ng 2009–2010
(Kabanata 2 ng Resolusyon, Ikatlong Hindi Pangkaraniwang Sesyon ng
2009–2010) ay malinaw na nagsususog sa Saligang-batas ng California sa
pamamagitan ng pagdaragdag sa isang seksiyon nito; dahil dito, ang mga
bagong tadhanang iminumungkahing idagdag ay nakalimbag sa tipong
italika upang ipabatid na ang mga ito ay bago.
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IMINUMUNGKAHING SUSOG SA ARTIKULO XVI
Na ang Seksiyon 8.3 ng Artikulo XVI ay sinususugan, upang mabasang:
SEK. 8.3. (a) Ang mga distrito ng paaralan at mga distrito ng kolehiyo
ng komunidad ay dapat tumanggap ng mga suplementong pagbabayad sa
edukasyon sa kabuuang halaga na siyam na bilyon tatlong daang milyong
dolyar ($9,300,000,000). Ang mga pagbabayad na ito ay dapat na kapalit
ng mga halaga ng dahilan ng pagpapanatili, kung mayrooon, na sa ibang
kalagayan ay ipapasiya alinsunod sa subdibisyon (d) ng Seksiyon 8 para
sa mga taon ng pananalapi na 2007–08 at 2008–09. Ang mga pagbabayad
na ito ay hindi napapailalim sa subdibisyon (e) ng Seksiyon 8. Ang mga
pagbabayad na ito ay dapat lamang gawin mula sa Suplementong Kuwenta
sa Pagbabayad sa Edukasyon, napapailalim sa deposito sa kuwenta ng mga
halagang kailangan upang gawin ang mga pagbabayad. Ang pagpapatakbo
ng seksiyong ito ay depende sa pagtatag ng Suplementong Kuwenta sa
Pagbabayad sa Edukasyon alinsunod sa subdibisyon (a) ng Seksiyon 20.
(b) Nagsisimula sa taon ng pananalapi na 2011–12, bilang karagdagan
sa mga halagang iniaatas na ilaan alinsunod sa mga subdibisyon (b) at
(e) ng Seksiyon 8, ang Lehislatura ay dapat na maglaan taun-taon sa mga
distrito ng paaralan at mga distrito ng kolehiyo ng komundiad ng halagang
inilipat sa Suplementong Kuwenta sa Pagbabayad sa Edukasyon alinsunod
sa subdibisyon (h) ng Seksiyon 20 bilang pagtugon sa mga suplementong
pagbabayad sa edukasyon na iniaatas ng subdibisyon (a), hanggang ang
buong halaga ng mga suplementong pagbabayad sa edukasyon na iniaaas
ng subdibisyon (a) ay inilaan alinsunod sa seksiyong ito.
(c) (1) Sa mga paglalaang ginawa sa mga distrito ng paaralan para sa
taon ng pananalapi na 2011–12 alinsunod sa subdibisyon (b), ang isang
halagang hindi hihigit sa dalawang daang milyong dolyar ($200,000,000)
ay dapat lamang makuha para sa mga layuning nakalagay sa Seksiyon
42238.49 ng Kodigo sa Edukasyon gaya ng nakasaad sa seksiyong iyon
noong Marso 28, 2009, gaya ng ipinasiya alinsunod sa pormula sa
pagpopondo na nakalagay sa seksiyong iyon.
(2) Ang natitirang halaga ng mga paglalarawang ginawa sa mga
distrito ng paaralan para sa taon ng pananalapit na 2011–12 alinsunod
sa subdibisyon (b), at lahat ng mga paglalaang ginawa sa mga distrito ng
paaralan alinsunod sa subdibisyon (b) para sa bawat susunod na taon ng
pananalapi, ay dapat ilaan bilang isang pag-aakma sa limitasyon sa kita
na mga paglalaan, gaya ng tinukoy ng batas, sa isang paraan na hindi
naglilimita sa isang tumatanggap na distrito ng paaralan tungkol sa mga
layunin ng distrito na ang mga pera ay maaaring gastahin.
(d) Lahat ng mga halagang inilaan sa isang taon ng pananalapi alinsunod
sa seksiyong ito ay dapat ituring na mga paglalaan sa mga distrito ng
paaralan at mga distrito ng kolehiyo ng komunidad mula sa mga nalikom
sa mga buwis ng Pangkalahatang Pondo na inilaan alinsunod sa Artikulo
XIII B para sa taon ng pananalapi, ang halagang iniaatas alinsunod sa
talataan (2) o (3), gaya ng angkop, ng subdibisyon (b) ng Seksiyon 8.

PROPOSISYON 1C
Ang susog na ito na iminumungkahi ng Susog 12 ng Senado sa Saligangbatas ng Regular na Sesyon ng 2007–2008 (Kabanata 143 ng Resolusyon,
Mga Batas ng 2008) at Panukalang-batas 1654 ng Asembleya ng Regular na
Sesyon ng 2007–2008 (Kabanata 764, Mga Batas ng 2008) at Panukalangbatas 12 ng Asembleya ng Ikatlong Hindi Pangkaraniwang Sesyon ng 2009–
2010 (Kabanata 8, Ikatlong Hindi Pangkaraniwang Sesyon ng 2009–2010) ay
malinaw na nagsususog sa Saligang-batas ng California sa pamamagitan ng
pagsusog sa isang seksiyon nito at nagsususog, nagdaragdag at nagpapawalangbisa sa mga mga seksiyon ng Kodigo sa Pamahalaan at nagsususog sa isang
seksiyon ng Batas ng 1984 sa Loterya ng Estado ng California, dahil dito, ang
mga kasalukuyang tadhanang iminumungkahing tanggalin ay nakalimbag sa
tipong pantanggal at ang mga bagong tadhanag iminumungkahing idagdag ay
nakalimbag sa tipong italika upang ipabatid na ang mga ito ay bago.
IMINUMUNGKAHING BATAS
IMINUMUNGKAHING SUSOG SA ARTIKULO IV NG
SALIGANG-BATAS NG CALIFORNIA
Na ang Seksiyon 19 ng Artikulo IV ay sinususugan upang mabasang:
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SEK. 19. (a) Ang Lehislatura ay may kapangyarihang iawtorisa ang
mga loterya, at dapat ipagbawal ang pagbebenta ng mga tiket ng loterya
sa Estado.
(b) Ang Lehislatura ay maaaring magtadhana ng regulasyon ng mga karera
ng kabayo at mga pagtatagpo para sa karera ng kabayo at pagpupustahan
sa mga resulta.
(c) Sa kabila ng subdibisyon (a), ang Lehislatura sa pamamagitan ng batas
ay maaaring mag-awtorisa sa mga lunsod at mga county na magkaloob ng
mga larong bingo, pero para lamang sa mga layuning pangkawanggawa.
(d) (1) Sa kabila ng subdibisyon (a), inaawtorisa ang pagtatag ng isang
Loterya ng Estado ng California, isang loterya na isasagawa ng Estado at
patatakbuhin para sa layunin na dagdagan ang mga kita upang magkaloob
ng mga pondo para suportahan ang pampublikong edukasyon at ibang mga
pampublikong layunin.
(2) Sa kabila ng anumang ibang tadhana ng batas o ng Saligang-batas
na ito na kasalungat, ang Lehislatura sa pamamagitan nito ay inaawtorisa
na kumuha ng mga pera para sa mga layunin ng Loterya ng Estado ng
California sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga kita sa hinaharap ng
Loterya ng Estado ng California at mga karapatang tumanggap ng mga
kitang ito sa isang entidad na inawtorisa ng Lehislatura na mag-isyu ng mga
obligasyon sa utang para sa layunin ng pagpopondo ng pagbiling iyon.
(e) Ang Lehislatura ay walang kapangyarihang iawtorisa, at dapat
ipagbawal, ang mga uri ng mga kasino na kasalukuyang pinatatakbo sa
Nevada at New Jersey.
(f) Sa kabila ng mga subdibisyon (a) at (e), at anumang ibang tadhana
ng batas ng estado, ang Gobernador ay inaawtorisa na makipag-ayos at
magpasiya ng mga kasunduan, napapailalim sa ratipikasyon ng Lehislatura,
para sa pagpapatakbo ng mga hinuhulugang makina at para sa pagsasagawa
ng mga laro ng loterya at mga binabangkaan at persentaheng larong baraha
ng pederal na kinikilalang mga tribong Indiyan sa mga lupang Indiyan sa
California alinsunod sa pederal na batas. Kaya, ang mga hinuhulugang
makina, mga laro ng loterya, at mga binabangkaan at persentaheng larong
baraha sa pamamagitan nito ay ipinahihintulot na isagawa at patakbuhin sa
mga lupa ng tribo na napapailalim sa mga kasunduang ito.
(f)
(g) Sa kabila ng subdibisyon (a), ang Lehislatura ay maaaring magawtorisa sa pribado, di-nagtutubo, karapat-dapat na mga organisasyon,
gaya ng nilinaw ng Lehislatura, upang magsagawa ng mga ripa bilang
mekanismo ng pagpopondo upang magkaloob ng suporta para sa mga
gawaing pangbenepisyo o pangkawanggawa ng kanilang sarili o ibang
pribado, di-nagtutubo, karapat-dapat na organisasyon, sa kondisyon na (1)
hindi kukulangin sa 90 porsiyento ng kabuuang natanggap mula sa ripa
ay tuwirang pupunta sa mga layuning pangbenepisyo o pangkawanggawa
sa California, at (2) at sinumang tao na tumanggap ng kabayaran na may
kaugnayan sa pagpapatakbo ng isang ripa ay isang empleyado ng pribadong
di-nagtutubong organisasyon na nagsasagawa ng ripa. Ang Lehislatura,
dalawang-ikatlo ng mga miyembro ng bawat kapulungan ay sumang-ayon,
ay maaaring magsusog sa persentahe ng mga kabuuang natanggap na iniaatas
ng subdibisyong ito na ilaan sa mga pangbenepisyo at pangkawanggawang
layunin sa pamamagitan ng isang batas na pinirmahan ng Gobernador.
MGA IMINUMUNGKAHING TADHANA NG BATAS
SEKSIYON 1. Higit sa 20 taon nang pumasa mula nang ipasok ang ideya
ang Loterya ng Estado ng California, ang Loterya, bilang pag-aari-ng-estado
na yaman, ay dapat awtorisahang isamoderno ang mga pagpapatakbo nito
upang mapabuti ang mga pinansiyal na pagganap nito.
SEK. 2. Seksiyon 8880.1 ng Kodigo sa Pamahalaan ay sinususugan
upang mabasang:
8880.1. Layunin at Hangarin
Ang
8880.1. Ang mga Tao ng Estado ng California ay nagdedeklara na ang
layunin ng Batas na ito ay suportahan ang pangangalaga ng mga karapatan,
kalayaan at kapakanan ng mga tao sa pamamagitan ng pagkakaloob ng mga
karagdagang pera pera upang pakinabangan ng edukasyon tuwiran man o
di-tuwiran sa pamamagitan ng pagkakaloob ng mga pondo upang bayaran
ang mga obligasyon ng Pangkalahatang pondo at bono sa impra-istruktura
nang walang pagpapataw ng mga karagdagan o tinaasang buwis.
Ang mga Tao ng Estado ng California ay nagdedeklara pa rin na hangarin
nila na ang mga netong kita ng Loterya ng Estado ng California na inilalaan
para sa pampublikong edukasyon ay hindi dapat gamitin bilang panghaliling
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mga pondo kundi dapat isuplemento sa kabuuang halaga ng pera na inilaan
para sa pampublikong edukasyon sa California.
Hangarin pa rin ng mga Tao ng California na permanenteng kumuha
ng kontribusyon na ginawa ng Loterya ng Estado ng California sa
pagpopondo ng pampublikong edukasyon sa pamamagitan ng pagdaragdag
sa pinakamababang garantiya na nakalagay sa Seksiyon 8 ng Artikulo XVI
ng Saligang-batas California.
SEK. 3. Seksiyon 8880.4 ng Kodigo sa Pamahalaan ay sinususugan
upang mabasang:
8880.4. Ang mga kita Para sa taon ng pananalapi bago ang taon ng
pananalapi na 2009–10, ang mga kabuuang kita, ng loterya ng estado, gaya
ng nilinaw sa Seksiyon 8880.65, ay dapat ilaan gaya ng mga sumusunod:
(a) Hindi kukulangin sa 84 na porsiyento ng kabuuang taunang mga
kita mula sa pagbebenta ng mga tiket ng loterya ng estado o mga sapi ay
dapat ibalik sa publiko sa anyo ng mga premyo at mga netong kita upang
pakinabangan ng pampublikong edukasyon.
(1) Limampung porsiyento ng kabuuang taunang mga kita ay dapat ibalik
sa publiko sa anyo ng mga premyo gaya ng inilarawan sa kabanatang ito.
(2) Hindi kukulangin sa 34 na porsiyento ng kabuuang taunang mga kita ay
dapat ilaan para pakinabangan ng pampublikong edukasyon, gaya ng tinukoy
sa Seksiyon 8880.5. Gayunman, para sa taon ng pananalapi na 1998–99 at
bawat taon ng pananalapi pagkaraan, 50 porsiyento ng anumang pagtaas sa
halagang kinalkula alinsunod sa talataang ito mula sa halagang kinalkula sa
taon ng pananalapi na 1997–98 ay dapat ilaan sa mga distrito ng paaralan
at mga distrito ng kolehiyo ng komunidad para sa pagbili ng mga materyal
sa pagtuturo, batay sa kapantay na halaga kada yunit ng pangkaraniwang
pumapasok sa araw-araw, gaya ng nilinaw ng batas, at sa pamamagitan ng isang
makatwiran at pantay na sistema ng pamamahagi sa mga antas ng baitang.
(3) Lahat ng hindi kinuhang perang premyo ay dapat ibalik para
pakinabangan ng pampublikong edukasyon, gaya ng itinatadhana sa
subdibisyon (e) ng Seksiyon 8880.32 8880.321.
(4) Lahat ng interes na kinita sa mga pondong pinananatili sa Pondo
ng Loterya ng Estado ay dapat ilaan para pakinabangan ng pampublikong
edukasyon, gaya ng tinukoy sa Seksiyon 8880.5. Ang interes na ito ay
bilang karagdagan sa, at hindi dapat ituring na bahagi ng, 34 na porsiyento
ng kabuuang taunang mga kita na iniaatas na ilaan para pakinabangan ng
pampublikong edukasyon gaya ng tinukoy sa talataan (2).
(5) Hindi hihigit sa 16 na porsiyento ng kabuuang taunang mga kita
ay dapat ilaan para sa pagbabayad ng mga gugulin ng loterya gaya ng
inilarawan sa kabanatang ito. Kung ang mga gugulin ng loterya ay mas
mababa kaysa 16 na porsiyento ng kabuuang taunang mga kita, anumang
mga sobrang pondo ay dapat ilaan para pakinabangan ng pampublikong
edukasyon, gaya ng tinukoy sa seksiyong ito o sa Seksiyon 8880.5.
(b) Ang mga pondong inilaan para pakinabangan ng pampublikong
edukasyon alinsunod sa subdibisyon (a) ay bilang karagdagan sa ibang mga
pondong inilaan o iniaatas sa ilalim ng mga kasalukuyang reserbasyon sa
saligang-batas para sa mga layuning pang-edukasyon. Walang programa
na dapat bawasan ang halagang inilaan upang suportahan ang programang
iyon bilang resulta ng mga pondong inilaan alinsunod sa subdibisyon (a).
Ang mga pondong inilaan para pakinabangan ng pampublikong edukasyon
alinsunod sa subdibisyon (a) ay hindi dapat pumalit sa mga pondong
ipinangako para sa mga programang pagpapaunlad ng bata.
(c) Wala sa sumusunod na dapat ituring na mga kita para sa mga layunin
ng seksiyong ito:
(1) Mga kitang itinala bilang resulta ng isang palitang walang kaugnayan
sa pera. “Palitang walang kaugnayan sa pera” ay nangangahulugang isang
paglipat sa isa’t-isa, bilang pagsunod sa pangkaraniwang tinatanggap ng
mga prinsipyo ng pagtutuos, sa pagitan ng loterya at ibang entidad na
nagreresulta sa pagkuha ng loterya sa mga yaman o serbisyo at pagkakaloob
ng loterya ng mga yaman o mga serbisyo.
(2) Mga pagbabayad na natanggap ng loterya para sa gastos sa mga paninda
o serbisyo na ipinagkakaloob ng loterya na mas mababa kaysa o kapantay ng
gastos sa mga katulad na paninda o serbisyo na ipinagkakaloob ng loterya.
(d) Mga pagbabayad na natanggap na higit sa gastos sa mga kaparehong
paninda at serbisyo na ipinagkakaloob ng loterya, gaya ng tinukoy sa talataan
(2) ng subdibisyon (c), hindi bahagi ng 34 porsiyento ng kabuuang taunang
mga kita na inilalaan para pakinabangan ng pampublikong edukasyon, gaya
ng tinukoy sa talataan (2) ng subdibisyon (a). Gayunman, ang halagang
ito ay dapat ilaan para pakinabangan ng pampublikong edukasyon gaya ng
tinukoy sa Seksiyon 8880.5.
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SEK. 4. Seksiyon 8880.4.5 ay idinaragdag sa Kodigo sa Pamahalaan,
upang mabasang:
8880.4.5. Nagsisimula sa taon ng pananalapi na 2009–10, ang kabuuang
mga kita ng loterya, gaya ng nilinaw sa Seksiyon 8880.65, para sa bawat
taon ng pananalapi ay dapat ilaan gaya ng mga sumusunod:
(a) Hindi kukulangin sa 87 porsiyento ng kabuuang mga kita ay dapat
ibalik sa publiko gaya ng mga sumusunod:
(1) Dapat ipasiya ng komisyon ang persentahe ng kabuuang mga kita
na dapat ibalik sa publiko sa anyo ng mga premyo gaya ng nakalagay
sa kabanatang ito, sa kondisyon na ang persentahe ay hindi dapat mas
mababa sa 50 porsiyento ng kabuuang mga kita.
(2) Isang milyong dolyar ($1,000,000) ay dapat ilaan sa Opisina ng Problema
at Patolohikal na Pagsusugal sa loob ng Mga Programa ng Kagawaran
ng Alkohol at Droga ng Estado para sa mga programang kamalayan sa
problemang pagsusugal at paggamot. Hindi lalampas sa Abril 1 ng bawat
taon, ang Direktor ng Opisina ng Problema at Patolohikal na Pagsusugal ay
dapat mag-ulat sa komisyon ng pagkamabisa ng mga pagsisikap sa kamalayan
sa problemang pagsusugal at paggamot. Ang pagpopondong ipinagkakaloob
alinsunod sa talataang ito ay hindi dapat pumalit o maglimita sa anumang
aktibidad sa kamalayan sa problemang pagsusugal o paggamot na ipinasiya
ng direktor upang isulong ang mga layunin ng kabanatang ito.
(3) Ang halaga ng mga netong kitang itinalaga ng Direktor ng Pananalapi
bilang mga yaman sa kita ng loterya na napapailalaim sa pagbebenta
alinsunod sa Artikulo 6.7 (nagsisimula sa Seksiyon 63048.91) ng Kabanata
2 ng Dibisyon 1 ng Titulo 6.7 ay dapat ilipat sa Pondo sa mga Yaman ng
Loterya, na sa pamamagitan nito ay itinatatag sa Tesorerya ng Estado, at,
sa kabila ng Seksiyon 13340, ay patuloy na inilalaan para sa mga layunin
ng artikulong iyon.
(4) Ang mga netong kita na natitira pagkatapos ng mga paglalaang
ginawa alinsunod sa mga talataan (1) hanggang (3) ay dapat ilipat sa
Pondo sa Pagreretiro ng Utang, na sa pamamagitan nito ay itinatatag sa
Tesorerya ng Estado. Ang Pondo sa Pagreretiro ng Utang ay maaaring ilaan
ng Lehislatura para sa layunin na bayaran ang mga obligasyon sa badyet
ng Pangkalahatang Pondo, mga utang sa bono para sa impra-istruktura, at
sa Mga Bono sa Pagbangong Pangkabuhayan, kabilang ang pagbabayad
sa Pangkalahatang Pondo para sa mga gastos sa mga utang na ito.
(b) Hindi hihigit sa 13 porsiyento ng kabuuang mga kita ay dapat ilaan
para sa pagbabayad ng mga gugulin ng loterya gaya ng inilarawan sa
kabanatang ito. Kung ang mga gugulin ng loterya ay mas mababa sa 13
porsiyento ng kabuuang mga kita, ang mga sobrang pondo ay maaaring
dalhin sa mga susunod na taon sa pagpapasiya ng komisyon na ang mga
dinala ay nagsusulong sa mga layunin ng kabanatang ito, maliban sa ang
kabuuang mga kita na inilaaan para sa pagbabayad, at ang dinalang kita,
ay hindi dapat humigit sa 16 na porsiyento ng kabuuang mga kita para sa
taon kung saan ang dinalang kita ay makukuha. Ang dinalang sobrang kita
ay dapat ilaan alinsunod sa subdibisyon (a).
(c) Wala sa mga sumusunod na dapat ituring na mga kita para sa mga
layunin ng seksiyong ito:
(1) Ang mga kitang itinala bilang resulta ng isang palitang walang
kaugnayan sa pera. “Palitang walang kaugnayan sa pera” ay
nangangahulugang isang paglipat sa isa’t-isa, bilang pagsunod sa
pangkaraniwang tinatanggap ng mga prinsipyo ng pagtutuos, sa pagitan
ng loterya at ibang entidad na nagreresulta sa pagkuha ng loterya sa
mga yaman o serbisyo at pagkakaloob ng loterya ng mga yaman o mga
serbisyo.
(2) Mga pagbabayad na natanggap ng loterya para sa gastos sa mga
paninda o serbisyo na ipinagkakaloob ng loterya na mas mababa o kapantay
ng gastos sa mga katulad na paninda o serbisyo na ipinagkakaloob ng
loterya.
SEK. 5. Seksiyon 8880.5 ng Kodigo sa Pamahalaan ay sinususugan
upang mabasang:
8880.5. Mga paglalaan para sa edukasyon:
Ang
8880.5. Ang Pondo sa Edukasyon ng Loterya ng Estado ng California
ay nililikha sa loob ng Tesorerya ng Estado, at patuloy na inilalaan para sa
pagsasakatuparan ng mga layunin ng kabanatang ito. Ang Para sa mga taon
ng pananalapi na 2009–10, ang Kontroler ay dapat kumuha ng karapatan sa
pondong ito at ipamahagi ang mga ito tuwing tatlong buwan sa sumusunod na
paraan, sa kondisyon na ang mga pagbabayad na tinukoy sa mga subdibisyon
(a) hanggang (g), inklusibo, ay dapat na kapantay ng mga halaga kada tao.
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(a) Ang mga pagbabayad ay dapat gawin nang tuwiran sa mga distrito ng
pampublikong paaralan, kabilang ang mga superintendente ng mga paaralan
ng county, naglilingkod sa kindergarten at mga baitang 1 at 12, inklusibo,
o anumang bahagi nito, batay sa kapantay na halaga para sa bawat yunit
ng pangkaraniwang pumapasok sa araw-araw, gaya ng nilinaw ng batas at
iniakma alinsunod sa subdibisyon (l).
(b) Ang mga pagbabayad ay dapat ding gawin nang tuwiran sa mga
distrito ng pampublikong paaralan na naglilingkod sa mga kolehiyo ng
komunidad, batay sa kapantay na halaga ng bawat yunit ng pangkaraniwang
pumapasok sa araw-araw, gaya ng nilinaw ng batas.
(c) Ang mga pagbabayad ay dapat ding gawin nang tuwiran sa Lupon
ng mga Katiwala ng Unibersidad ng Estado ng California batay sa halaga
ng bawat yunit ng katumbas na buong-oras na pagpapaenrol. Ang mga
pondong natanggap ng mga katiwala ay dapat ding ideposito at gastahin
mula sa Pondo sa Edukasyon ng Loterya para sa Unibersidad ng Estado ng
California, na sa pamamagitan nito ay nililikha o, sa pagpapasiya ng mga
katiwala, ideposito sa mga lokal na ipinagkakatiwalang kuwenta alinsunod
sa subdibisyon (j) ng Seksiyon 89721 ng Kodigo sa Edukasyon.
(d) Ang mga pagbabayad ay dapat ding gawin nang tuwiran sa mga
Rehente ng Unibersidad ng California batay sa halaga ng bawat yunit ng
katumbas na buong-oras na pagpapaenrol.
(e) Ang mga pagbabayad ay dapat ding gawin nang tuwiran sa Lupon ng
mga Direktor ng Kolehiyo ng Batas ng Hastings batay sa halaga ng bawat
yunit ng katumbas na buong-oras na pagpapaenrol.
(f) Ang mga pagbabayad ay dapat ding gawin nang tuwiran sa Kagawaran
ng Awtoridad ng Kabataan para sa mga programang pang-edukasyon
na naglilingkod sa kindergarten at mga baitang 1 at 12, inklusibo, o
anumang bahagi nito, batay sa kapantay na halaga para sa bawat yunit ng
pangkaraniwang pumapasok sa araw-araw, gaya ng nilinaw ng batas.
(g) Ang mga pagbabayad ay dapat ding gawin nang tuwiran sa
dalawang Paaralan para sa Bingi ng California, sa Paaralan para sa Bulag
ng California, at sa tatlong Diyagnostikong Paaralan para sa mga Batang
May Neurolohikal na Kapansanan, batay sa halaga para sa bawat yunit ng
katumbas ng buong-oras na pagpapaenrol.
(h) Ang mga pagbabayad ay dapat ding gawin nang tuwiran sa Kagawaran
ng ng Serbisyong Debelopmental ng Estado at sa Kagawaran ng Kalusugan
ng Isip ng Estado para sa mga kliyenteng may kapansanan sa pag-unlad o
sa isip na nakaenrol sa mga programang edukasyon ng ospital, kabilang ang
mga sentro ng pagpapaunlad, batay sa kapantay na halaga para sa bawat yunit
ng pangkaraniwang pumapasok araw-araw, gaya ng nilinaw ng batas.
(i) Walang Batas sa Badyet o ibang tadhana ng batas na dapat magutos na ang mga pagbabayad para sa pampublikong edukasyon na ginawa
alinsunod sa kabanatang ito ay gamitin para sa mga layunin at programa
(kabilang ang mga pag-aakma ng dami ng trabaho at pagpapanatili ng antas
ng serbisyo) na inawtorisa ng mga Kabanata 498, 565, at 1302 ng Mga
Batas ng 1983, Kabanata 97 o 258 ng mga Batas ng 1984, o Kabanata 1 ng
mga Batas ng Ikalawang Hindi Pangkaraniwang Sesyon ng 1983–84.
(j) Ang mga distrito ng paaralan at ibang mga ahensiyang tumatanggap ng
mga pondo na ipinamamahagi alinsunod sa kabanatang ito ay maaaring gumamit
kung gusto ng mga pondong inilaan ng kabanatang ito upang magkaloob ng
mga karagdagang pondo para sa mga layuning at programang ito na itinagubilin
ng subdibisyon (i) para sa layunin ng pagpapayaman o pagpapalawak.
(k) Bilang kondisyon ng pagtanggap ng anumang pera alinsunod sa
subdibisyon (a) o (b), bawat superintendente ng mga paralan ng distrito
at county ay dapat magtatag ng isang nakahiwalay na kuwenta para
sa pagtanggap at paggasta ng mga perang iyon, isang kuwenta na dapat
malinaw na kilalanin bilang kuwenta ng loterya sa edukasyon.
(l) Nagsisimula sa taon ng pananalapi na 1998–99, at bawat taon pagkaraan,
para sa mga layunin ng subdibisyon (a), ang pangkaraniwang pumapasok
araw-araw ay dapat dagdagan ng pambuong-estadong pangkaraniwang
antas ng mga may-pahintulot na mga pagliban para sa taon ng pananalapi
na 1996–97 gaya ng ipinasiya alinsunod sa mga tadhana ng Kabanata 855
ng Mga Batas ng 1997. Ang pambuong-estadong pangkaraniwang bilang
ng may-pahintulot na pagliban, at ang kaukulang dahilan ng pag-aakma na
iniaatas para sa pagpapatakbo ng subdibisyong ito, ay dapat sertipikahan sa
Kontroler ng Estado ng Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo.
(m) Layunin ng kabanatang ito na ang lahat ng mga pondong inilaan mula
sa Loterya ng Estado ng California Education Fund at alinsunod sa Seksiyon
8880.5.5 ay dapat gamitin para lamang sa edukasyon ng mga mag-aaral
at estudyante at walang mga pondo na dapat gastahin para sa pagkakamit
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ng tunay na ari-arian, konstruksiyon ng mga pasilidad, pagtustos ng
pananaliksik, o anumang ibang layunin na walang kaugnayan sa pagtuturo.
SEK. 6. Seksiyon 8880.5.5 ay idinaragdag sa Kodigo sa Pamahalaan,
upang mabasang:
8880.5.5. (a) Sa kabila ng Seksiyon 13340 ng Kodigo sa Pamahalaan,
nagsisimula sa taon ng pananalapi na 2009–10 at bawat taon ng pananalapi
pagkaraan, ang mga sumusunod na paglalaan sa pamamagitan nito ay
ginagawa mula sa Pangkalahatang Pondo:
(1) Sa Kagawaran ng Edukasyon ng Estado, para sa paglalaan sa
mga distrito ng paaralan, mga opisina ng edukasyon ng county, at mga
nakakontratang paaralan na naglilingkod sa kindergarten at mga baitang
1 hanggang 12, inklusibo, o anumang bahagi nito, batay sa kapantay na
halaga para sa bawat yunit ng pangkaraniwang pumapasok araw-araw,
gaya ng nilinaw ng batas at iniakma alinsunod sa subdibisyon (l) ng Seksiyon
8880.5, isang halagang kapantay ng mga pagbabayad na ginawa sa taon ng
pananalapi na 2008–09 alinsunod sa subdibisyon (a) ng Seksiyon 8880.5,
iniakma para sa implasyon at pumapasok. Ang halagang inilaan bawat taon
alinsunod sa talataang ito ay dapat ipasiya sa pamamagitan ng pagmultiplika
ng halagang inilaan sa naunang taon ng pananalapi ng isa at ng porsiyentong
pagbabago sa pangkaraniwang pumapasok araw-araw, gaya ng nilinaw at
iniakma alinsunod sa subdibisyon (l) ng Seksiyon 8880.5, para sa mga distrito
ng paaralan, mga opisina ng edukasyon ng county, at mga nakakontratang
paaralan na naglilingkod sa kindergarten at mga baitang 1 hanggang 12,
inklusibo, mula sa ikalawang naunang taon ng pananalapi patungo sa naunang
taon ng pananalapi at saka sa pamamagitan ng pag-aaplay ng pag-aakma sa
halaga ng pamumuhay alinsunod sa talataan (10) ng subdibisyong ito.
(2) Sa Lupon ng mga Gobernador ng mga Kolehiyo ng Komunidad ng
California, para sa paglalaan sa mga distrito ng kolehiyo ng komunidad,
batay sa kapantay na halaga para sa bawat buong oras na katumbas na
estudyante, gaya ng nilinaw ng batas, isang halagang kapantay ng mga
pagbabayad na ginawa sa unang taon ng pananalapi na 2008–09 alinsunod
sa subdibisyon (b) ng Seksiyon 8880.5, iniakma para sa implasyon at
pumapasok. Ang halagang inilaan bawat taon alinsunod sa talataang ito
ay dapat ipasiya sa pamamagitan ng pagmultiplika ng halagang inilaan sa
naunang taon ng pananalapi ng isa at ng porsiyentong pagbabago sa buong
oras na mga katumbas na estudyante para sa mga distrito ng kolehiyo ng
komunidad mula sa ikalawang naunang taon ng pananalapi patungo sa
naunang taon ng pananalapi at saka pag-aaplay ng pag-aakma ng halaga
ng pamumuhay alinsunod sa talataan (10) ng subdibisyon ito.
(3) Sa Lupon ng mga Katiwala ng Unibersidad ng Estado ng California,
isang halagang kapantay sa mga pagbabayad na ginawa sa taon ng pananalapi
na 2008–09 alinsunod sa subdibisyon (c) ng Seksiyon 8880.5, iniaakma para
sa implasyon at pumapasok. Ang halagang inilaan bawat taon alinsunod sa
talataang ito ay dapat ipasiya sa pamamagitan ng pagmultiplika ng halagang
inilaan sa naunang taon ng pananalapi ng isa at ng porsiyentong pagbabago
sa buong-oras na mga katumbas na estudyante para sa sistema ng Unibersidad
ng Estado ng California mula sa ikalawang naunang taon ng pananalapi
patungo sa naunang taon ng pananalapi at saka pag-aaplay ng pag-aakma ng
halaga ng pamumuhay alinsunod sa talataan (10) ng subdibisyon ito.
(4) Sa mga Rehente ng Unibersidad ng California, isang halagang
kapantay sa mga pagbabayad na ginawa sa taon ng pananalapi na 2008–09
alinsunod sa subdibisyon (d) ng Seksiyon 8880.5, iniaakma para sa implasyon
at pumapasok. Ang halagang inilaan bawat taon alinsunod sa talataang ito
ay dapat ipasiya sa pamamagitan ng pagmultiplika ng halagang inilaan
sa naunang taon ng pananalapi ng isa at ng porsiyentong pagbabago sa
buong-oras na mga katumbas na estudyante para sa sistema ng Unibersidad
ng California mula sa ikalawang naunang taon ng pananalapi patungo sa
naunang taon ng pananalapi at saka pag-aaplay ng pag-aakma ng halaga
ng pamumuhay alinsunod sa talataan (10) ng subdibisyon ito.
(5) Sa Lupon ng mga Direktor ng Kolehiyo ng Batas ng Hastings, isang
halagang kapantay sa mga pagbabayad na ginawa sa taon ng pananalapi
na 2008–09 alinsunod sa subdibisyon (e) ng Seksiyon 8880.5, iniaakma para
sa implasyon at pumapasok. Ang halagang inilalaan bawat taon alinsunod
sa talataang ito ay dapat ipasiya sa pamamagitan ng pagmultiplika ng
halagang inilaan sa naunang taon ng pananalapi ng isa at ng porsiyentong
pagbabago sa buong-oras na mga katumbas na estudyante para sa Kolehiyo
ng Batas ng Hastings mula sa ikalawang naunang taon ng pananalapi
patungo sa naunang taon ng pananalapi at saka pag-aaplay ng pag-aakma
ng halaga ng pamumuhay alinsunod sa talataan (10) ng subdibisyon ito.
(6) Sa Kagawaran ng mga Pagwawasto at Rehabilitasyon ng California,
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para sa mga programang pang-edukasyon na naglilingkod sa kindergarten
at mga baitang 1 hanggang 12, inklusibo, o anumang bahagi nito, isang
halagang kapantay ng mga pagbabayad na ginawa sa taon ng pananalapi
na 2008–09 alinsunod sa subdibisyon (f) ng Seksiyon 8880.5, iniakma para
sa implasyon at pumapasok. Ang halagang inilaan bawat taon alinsunod
sa talataang ito ay dapat ipasiya sa pamamagitan ng pagmultiplika ng
halagang inilaan sa naunang taon ng pananalapi ng isa at ng porsiyentong
pagbabago sa katumbas na pangkaraniwang pumapasok araw-araw para
sa Kagawaran ng mga Pagwawasto at Dibisyon ng Rehabilitasyon ng
Hustisyang Pangkabataan mula sa ikalawang naunang taon ng pananalapi
patungo sa naunang taon ng pananalapi at saka pag-aaplay ng pag-aakma
ng halaga ng pamumuhay alinsunod sa talataan (10) ng subdibisyong ito.
(7) Sa Kagawaran ng Edukasyon ng Estado, para suportahan ang
Mga Espesyal na Paaralan ng Estado, isang halagang kapantay sa mga
pagbabayad na ginawa sa taon ng pananalapi na 2008–09 alinsunod
sa subdibisyon (g) ng Seksiyon 8880.5, iniaakma para sa implasyon at
pumapasok. Ang halagang inilaan bawat taon alinsunod sa talataang ito
ay dapat ipasiya sa pamamagitan ng pagmultiplika ng halagang inilaan
sa naunang taon ng pananalapi ng isa at ng porsiyentong pagbabago sa
katumbas na pangkaraniwang pumapasok araw-araw para sa Mga Espesyal
na Paaralan ng Estado mula sa ikalawang naunang taon ng pananalapi
patungo sa naunang taon ng pananalapi at saka pag-aaplay ng pag-aakma
ng halaga ng pamumuhay alinsunod sa talataan (10) ng subdibisyong ito.
(8) Sa Kagawaran ng mga Serbisyong Debelopmental ng Estado, para
sa mga kliyenteng may mga kapansanan sa pag-unlad na nakaenrol sa mga
programang edukasyon ng sentro ng pagpapaunlad, isang halagang kapantay ng
mga pagbabayad na ginawa sa Kagawaran ng mga Serbisyong Debelopmental
ng Estado sa taon ng pananalapi na 2008–09 alinsunod sa subdibisyon (h) ng
Seksiyon 8880.5, iniaakma para sa implasyon at pumapasok. Ang halagang
inilaan bawat taon alinsunod sa talataang ito ay dapat ipasiya sa pamamagitan
ng pagmultiplika ng halagang inilaan sa naunang taon ng pananalapi ng isa
at ng porsiyentong pagbabago sa katumbas na pangkaraniwang pumapasok
araw-araw para sa Kagawaran ng mga Serbisyong Debelopmental ng Estado
mula sa ikalawang naunang taon ng pananalapi patungo sa naunang taon
ng pananalapi at saka pag-aaplay ng pag-aakma ng halaga ng pamumuhay
alinsunod sa talataan (10) ng subdibisyong ito.
(9) Sa Kagawaran ng Kalusugan ng Isip ng Estado, para sa mga kliyenteng
may mga kapansanan sa isip na nakaenrol sa mga programang edukasyon
ng ospital, isang halagang kapantay ng mga pagbabayad na ginawa sa
Kagawaran ng Kalusugan ng Isip ng Estado sa taon ng pananalapi na
2008–09 alinsunod sa subdibisyon (h) ng Seksiyon 8880.5, iniaakma para
sa implasyon at pumapasok. Ang halagang inilaan bawat taon alinsunod sa
talataang ito ay dapat ipasiya sa pamamagitan ng pagmultiplika ng halagang
inilaan sa naunang taon ng pananalapi ng isa at ng porsiyentong pagbabago sa
katumbas na pangkaraniwang pumapasok araw-araw para sa Kagawaran ng
Kalusugan ng Isip ng Estado mula sa ikalawang naunang taon ng pananalapi
patungo sa naunang taon ng pananalapi at saka pag-aaplay ng pag-aakma ng
halaga ng pamumuhay alinsunod sa talataan (10) ng subdibisyong ito.
(10) Ang mga halagang inilalaan alinsunod sa subdibisyong ito ay dapat
itaas bawat taon ng pagbabago sa halaga ng pamumuhay na ipinasiya
alinsunod sa talataan (1) ng sudibisyon (e) ng Seksiyon 8 ng Artikulo XIII
B ng Saligang-batas ng California.
(b) Ang mga halagang inilaan para sa taon ng pananalapi na 2009–10
alinsunod sa mga talataan (1), (2), (6), (7), (8), at (9) ng subdibisyon (a) ay
dapat na bilang karagdagan sa mga halagang iniaatas ng, at hindi dapat
isaalang-alang para sa pagtupad ng mga iniaatas ng Seksiyon 8 ng Artikulo
XVI ng Saligang-batas ng California.
(c) Ang mga halagang inilaan para sa taon ng pananalapi na 2009–10
alinsunod sa mga talataan (1), (2), (6), (7), (8), at (9) ng subdibisyon (a)
ay hindi dapat magpagaan o magbawas sa anumang paraan ng dahilan
sa pagpapanatili na ipinasiya alinsunod sa mga subdibisyon (d) at (e)
ng Seksiyon 8 ng Artikulo XVI ng Saligang-batas ng California, at dapat
na bilang karagdagan sa halaga ng dahilan ng pagpapanatili sa taon ng
pananalapi na 2009–10 alinsunod sa subdibisyon (e) ng Seksiyon 8 ng
Artikulo XVI ng Saligang-batas ng California.
(d) Nagsisimula sa taon ng pananalapi na 2010–11 at bawat taon
ng pananalapi pagkaraan, para sa mga layunin ng paggawa ng mga
pagkuwenta na iniaatas ng Seksiyon 8 ng Artikulo XVI ng Saligang-batas
ng California, ang mga paglalaang ginawa ng mga talataan (1), (2), (6),
(7), (8), at (9) ng subdibisyon (a) ng seksiyong ito para sa naunang taon
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ng pananalapi ay dapat ituring na kasama sa loob ng “kabuuang mga
paglalaan sa mga distrito ng paaralan at mga distrito ng kolehiyo ng
komunidad mula sa mga nalikom sa mga buwis ng Pangkalahatang Pondo
na inilaan alinsunod sa Artikulo XIII B,” gaya ng nilinaw sa subdibisyon
(e) ng Seksiyon 41202 ng Kodigo sa Edukasyon.
(e) Nagsisimula sa taon ng pananalapi na 2010–11, ang persentaheng
ipinasiya alinsunod sa talataan (1) ng subdibisyon (b) ng Seksiyon 8 ng
Artikulo XVI ng Saligang-batas ng California, gaya na iniakma alinsunod
sa Kabanata 2 (nagsisimula sa Seksiyon 41200) ng Bahagi 24 ng Kodigo sa
Edukasyon, ay dapat itaas sa pamamagitan ng pagdaragdag nito sa bilang
ng mga persentaheng puntos na ipinasiya sa pamamagitan ng paghahatihati ng kabuuhang halagang inilaan alinsunod sa mga subdibisyon (a), (b),
(f), (g), at (h) ng Seksiyon 8880.5 para sa taon ng pananalapi na 2008–
09 ng kabuuang mga kita ng Pangkalahatang Pondo na maaaring ilaan
alinsunod sa Artikulo XIII B ng Saligang-batas ng California para sa taon
ng pananalapi na 2008–09.
(f) Nagsisimula sa taon ng pananalapi na 2009–10, ang mga pagtukoy
sa batas sa mga pondo ng loterya sa edukasyon, sa mga pondong inilaan
alinsunod sa Seksiyon 8880.5, sa mga pondong inilaan mula sa Pondo
sa Edukasyon ng Loterya ng Estado ng California, o mga katulad na
pagtukoy sa batas sa mga nalikom sa mga kita ng loterya na inilaan para
pakinabangan ng pampublikong edukasyon sa mga entidad na inilarawan
sa mga subdibisyon (a), (b), (f), (g), at (h) ng Seksiyon 8880.5 ay dapat
ituring na mga pagtukoy sa mga pondong inilaan alinsunod sa Seksiyong
ito. Ang subdibisyong ito ay dapat na malawak na bigyan ng kahulugan
upang matupad ang layunin nito.
SEK. 7. Seksiyon 8880.25 ng Kodigo sa Pamahalaan ay sinususugan
upang mabasang:
8880.25. Pagpapatakbo ng Loterya
Ang
8880.25. Ang Loterya ay dapat simulan at patakbuhin upang lumikha
ng pinakamataas na halaga ng mga netong kita upang suplementuhan ang
kabuuang halaga ng perang inilalaan para sa pampublikong edukasyon sa
California na makukuha para sa paglalaan alinsunod sa mga Seksiyon
8880.4 at 8880.4.5.
SEK. 12. Seksiyon 8880.56 ng Kodigo sa Pamahalaan ay sinususugan
upang mabasang:
8880.56. (a) Sa kabila ng anumang ibang mga tadhana tadhana ng kabanatang
ito o ng anumang ibang batas, ang direktor ay maaaring bumili o umupa ng
mga paninda at serbisyong kailangan para sa pagpapatupad ng mga layunin
ng kabanatang ito ay nagpahayag ng awtoridad, napapailalim lamang sa pagaproba ng komisyon, upang gumawa ng anuman at lahat ng mga paggasta na
kailangan o makatwiran para sa pagpapatupad ng kabanatang ito, kabilang ang,
pero hindi limitado sa, pagbabayad para sa mga gastos sa mga gamit, materyal,
tiket, mga independiyenteng serbisyong pagsusuri, mga independiyenteng
pag-aaral, paghahatid ng mga datos, anunsiyo, promosyon, mga insentibo
sa mamimili, nagtitingi, at empleyado, mga pampublikong relasyon, mga
komunikasyon, kabayaran sa mga nagtitingi ng laro ng loterya, paggarantiya
para sa mga nagtitingi sa laro ng loterya, paglilimbag, pamamahagi ng mga
tiket o sapi, pagbabayad ng mga gastos ng mga serbisyong ipinagkakaloob sa
loterya ng ibang mga entidad ng pamahalaan, at pagbabayad ng mga gastos
ng anumang ibang mga paninda at serbisyong kailangan o makatwiran para
sa pagpapatupad ng mga layunin ng kabanatang ito. Ang direktor ay hindi
maaaring makipagkontrata sa anumang pribadong partido para sa pagpapatakbo
at pangangasiwa ng Loterya ng Estado ng California, na nilikha ng kabanatang
ito. Gayunman, ang seksiyong ito ay hindi humahadlang sa pagkuha nito na
isinasama ang mga tungkulin na tulad ng disensyo ng laro, gamit, anunsiyo, at
mga relasyon sa publiko. Sa lahat ng mga desisyon sa pagkuha, ang direktor ay,
napapailalim sa pag-aproba ng komisyon, dapat maggawad ng mga kontrata sa
responsableng tagasuplay na nagsumite ng pinakamababa at pinakamahusay na
mungkahi na pinalalaki hangga’t maaari ang mga benepisyo sa estado na may
kaugnayan sa mga lugar ng seguridad, kakayahan, karanasan, at napapanahong
pagganap, ay dapat isaalang-alang ang partikular na sensitibong katangian ng
Loterya ng Estado ng California at dapat umakto upang itaguyod at tiyakin ang
integridad, seguridad, katapatan, at pagiging makatarungan sa pagpapatakbo at
pangangasiwa ng loterya at ng layunin na lumikom ng mga netong kita para sa
layuning pampubliko na inilarawan sa kabanatang ito. Tungkol sa mga insentibo
sa empleyado, dapat gawin ng direktor ang kanyang awtoridad na kaayon ng
mga tadhana ng Kabanata 10.3 (nagsisimula sa Seksiyon 3512) ng Dibisyon 4
ng Titulo 1.
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(b) Sa kabila ng anumang tadhana ng kabanatang ito, ang sumusunod ay
dapat mag-aplay ng mga kontrata o pagkuha sa pamamagitan ng loterya:
(1) Upang matiyak ang lubusang kompetisyon, ang komisyon ay dapat
magpatibay at maglathala ng mga pamamaraan ng paligsahang subasta para
sa paggawad ng anumang pagkuha o kontratang may kaugnayan sa paggasta
ng higit sa isang limang daang libong dolyar ($100,000) ($500,000). Ang
mga pamamaraan ng paligsahang subasta ay dapat kabilang ang, pero hindi
limitado sa, mga iniaatas para sa pagsumite ng mga alok at kasamang
dokumentasyon, mga patnubay para sa paggamit ng mga kahilingan para
sa mga mungkahi, mga imbitasyon na mag-alok, o ibang mga paraan ng
subasta, at isang paraan sa pagprotesta sa subasta. Dapat ipasiya ng direktor
kung ang mga paninda o serbisyo na napapailalim sa talataang ito ay
makukuha sa pamamagitan ng mga kasalukuyang kontrata o mga iskedyul
ng presyo ng Kagawaran ng mga Pangkalahatang Serbisyo.
(2) Ang mga pamantayan, pamamaraan, at tuntunin sa pagkontrata sa
nasa subdibisyong ito ay dapat umaplay tungkol sa anumang napapailalim
ng kontrata na may kaugnayan sa paggasta ng higit sa isang limang
daang libong dolyar ($100,000) ($500,000). Ang komisyon ay dapat
magtatag, bilang bahagi ng mga pamamaraan nito sa subasta para sa mga
pangkalahatang kontrata, mga patnubay sa napapailalim na kontrata na
nagpapatupad ng iniaatas na ito.
(3) Ang mga tadhana ng Artikulo 1 (nagsisimula sa Seksiyon 11250) ng
Kabanata 3 ng Bahagi 1 ng Dibisyon 3 ay umaaplay sa komisyon.
(4) Ang komisyon ay napapailalim sa Batas sa Pagkuha at Kontrata sa
Maliit na Negosyo, gaya ng itinatadhana sa Kabanata 6.5 (nagsisimula sa
Seksiyon 14835) ng Bahagi 5.5 ng Dibisyon 3.
(5) Sa anunsiyo o paggawad ng anumang pangkalahatang kontrata para
sa pagkuha ng mga paninda at serbisyong higit sa limang daang libong
dolyar ($500,000), ang komisyon at ang direktor ay dapat mag-atas sa lahat
ng nag-alok o kontratista, o pareho, na isama ang mga partikular na plano
o pakikipag-ayos na gamitin ang mga napapailalim na kontrata sa mga
maliliit na negosyo na may kahinaang panlipunan at pangkabuhayan. Ang
mga plano sa napapailalim na kontrata ay dapat maglinaw sa katangian at
abot ng mga serbisyong gagamitin, at ang mga inaalala o indibidwal na
tinukoy para sa napapailalim na pagkontrata kung alam.
Hangarin ng Lehislatura sa pagpapatibay ng seksiyong ito na itatag bilang
isang layunin na pinakamahalaga ang pagsulong ng mga pagkakataong
pangnegosyo para sa mga maliliit na negosyo sa mga aktibidad ng pribadong
negosyo na nilikha ng Loterya ng Estado ng California. Sa bagay na ito, ang
komisyon at ang direktor ay dapat magkaroon ng apirmatibong tungkulin na
magkamit ng pinakamaaasahan at magagawang antas ng paglahok ng mga
maliliit na negosyo na may kahinaang panlipunan at pangkabuhayan sa mga
programang pagkuha.
Bago lumampas ang Hulyo 1, 1986, ang komisyon ay dapat magpatibay
ng mga pamamaraan ng pagtaya, pamantayan, at mga tadhana ng kontrata
na kaayon ng pagsulong ng mga pagkakataong pangnegosyo para sa mga
maliliit na negosyo sa mga aktibidad ng pribadong negosyo na nilikha
ng Loterya ng Estado ng California at magkakamit ng pinakamaaasahan
at maisasagawang antas ng paglahok ng mga maliliit na negosyo na may
kahinaang panlipunan at pangkabuhayan sa mga programa nito sa pagkuha.
Ang mga pamamaraan, pamantayan sa pagtaya ng mungkahi, at mga
tadhana ng kontratang pinagtibay ay dapat iulat nang nakasulat sa parehong
kapulungan ng Lehislatura sa o bago ang Hulyo 1, 1986.
Para sa mga layunin ng seksiyong ito, ang mga taong may kahinaang
panlipunan at pangkabuhayan ay kabilang ang mga babae, mga Itim na
Amerikano, Hispaniko Amerikano, Katutubong Amerikano (kabilang ang
mga Amerikanong Indiyan, mga Eskimo, Eleut, at Katutubong Hawayano),
Asyano-Pasipikong Amerikano (kabilang ang mga taong ang pinagmulan
ay Japan, Tsina, Pilipinas, Biyetnam, Koreao, Samoa, Guam, United States
Trust Territories of the Pacific, Northern Marianas, Laos, Cambodia,
at Taiwan), at ibang mga minoriya o anumang ibang mga likas na taong
ipinasiya ng komisyon na mahina.
Dapat mag-ulat ang komisyon sa Lehislatura bago lumampas ang Hulyo
1, 1987, at bago lumampas ang bawat Hulyo 1 pagkaraan, tungkol sa antas
ng paglahok ng mga maliliit na negosyo, mga negosyong may kahinaang
panlipunan at pangkabuhayan, at mga negosyo sa California sa lahat ng
mga kontratang iginawad ng komisyon.
(6) Ang komisyon ay dapat maghanda at magsumite sa Lehislatura bago
lumampas ang Oktubre 1 ng bawat taon ng isang ulat na nagdedetalye ng
pagbili ng mga paninda at serbisyo ng loterya sa pamamagitan ng Kagawaran
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ng mga Pangkalahatang Serbisyo. Ang ulat ay dapat magsama rin ng isang
listahan ng mga kontratang iginawad para sa higit sa isang daang libong
dolyar ($100,000), ang pangalan ng kontratista, halaga at takdang panahon
ng kontrata, at ang batayan ng paggawad ng kontrata.
Ang
(c) Ang loterya ay dapat na lubos na sumunod sa mga iniaatas ng mga
talataan (2) hanggang (5), inklusibo, ng subdibisyon (b), maliban sa ang
gawain o tungkulin na responsibilidad sana ng Kagawaran ng Pananalapi
o ng Kagawaran ng mga Pangkalahatang Serbisyo ay dapat, para sa mga
layunin ng subdibisyong ito, na maging tanging responsibilidad ng loterya,
na dapat magkaroon ng tanging responsibilidad na gampanan ang gawain
o tungkuling iyon.
(d) Kung may salungatan sa pagitan ng mga tadhana ng kabanatang ito
at ng anumang ibang tadhana ng batas, ang mga tadhana ng kabanatang
ito ay dapat kumontrol.
SEK. 14. Seksiyon 8880.63 ng Kodigo sa Pamahalaan ay pinawawalangbisa.
8880.63. Hangga’t magagawa, 50 porsiyento ng kabuuang inaasahang
kita, kinuwenta batay sa taon ng pananalapi, natipon mula sa pagbebenta
ng lahat ng tiket at sapi ng loterya ay dapat paghahati-hatiin para sa mga
pagbabahayd ng mga premyo.
SEK. 15. Seksiyon 8880.64 ng Kodigo sa Pamahalaan ay sinususugan
upang mabasang:
8880.64. (a) Ang mga gugulin ng loterya ay dapat kabilang ang lahat ng
mga gastos sa pagpapatakbo at pangangasiwa ng loterya at lahat ng mga
gastos na resulta ng anumang mga kontratang pinasok para sa pagbili o pagupa ng mga paninda at serbisyong iniaatas ng loterya, kabilang ang, pero hindi
limitado sa mga gastos sa mga gamit, materyal, tiket, mga independiyenteng
serbisyong pagsusuri, mga independiyenteng pag-aaral, paghahati ng mga
datos, anunsiyo, promosyon, mga insentibo, mga relasyon sa publiko, mga
komunikasyon, kabayaran sa mga nagtitingi ng laro ng loterya, paglilimbag,
pamamahagi ng mga tiket o sapi, pagbabayad ng mga gastos sa mga serbisyong
ipinagkakaloob sa loterya ng ibang mga entidad ng pamahalaan, at para sa
mga gastos para sa anumang ibang mga paninda at serbisyong kailangan para
sa pagtupad ng mga layunin ng kabanatang ito alinsunod sa Seksiyon 8880.56.
Bilang gugulin sa promosyon, ang komisyon ay maaaring magsuplemento sa
halaga ng premyo ng isang laro o mga laro sa pagpapasiya nito na ang isang
suplemento ay pakikinabangan ng pampublikong layunin ng kabanatang ito.
(b) (1) Hindi hihigit sa 16 porsiyento ng kabuuang taunang mga kitang
natipon mula sa pagbebenta ng lahat ng mga tiket at sapi ng loterya mula sa
lahat ng mga laro ng loterya ay dapat gastahin para sa pagbabayad ng mga
gastos ng loterya.
(2)
(b) Mga guguln na itinalaga bilang resulta ng isang palitang walang kaugnayan
sa pera ay dapat ituring na gugulin para sa mga layunin ng Seksiyon mga
Seksiyon 8880.4 at 8880.4.5 at ang seksiyong ito. “Palitang walang kaugnayan
sa pera” ay nangangahulugang isang paglipat sa isa’t-isa, bilang pagsunod sa
pangkaraniwang tinatanggap ng mga prinsipyo ng pagtutuos, sa pagitan ng
loterya at ibang entidad na nagreresulta sa pagkuha ng loterya sa mga yaman o
serbisyo at pagkakaloob ng loterya ng mga yaman o mga serbisyo.
SEK. 16. Seksiyon 8880.65 ng Kodigo sa Pamahalaan ay sinususugan
upang mabasang:
8880.65. Paglipat ng mga Netong Kita
Ang mga pondong natitira sa Pondo sa Loterya ng Estado pagkatapos
ng pagtitipon ng lahat ng mga kita sa Pondo ng Loterya ng Estado, at
pagkatapos ng pagtitipon ng lahat ng mga obligasyon ng Loterya para sa
mga presyo, mga gugulin, at ang pagbabayad ng anumang mga pondong
ipinauna mula sa pansamantalang linya ng kredito para sa unang mga
gastos sa pagsisimula at interes nito ay dapat ituring na mga netong kita
ng Loterya.
8880.65. (a) Para sa mga layunin ng kabanatang ito, ang kabuuang mga
kita ng loterya ay dapat kabilang ang lahat ng mga kitang natanggap ng
Loterya ng Estado ng California, kabilang ang, pero hindi limitado sa, kita
mula sa pagbebenta ng mga tiket o sapi, kita sa pangangalakal, kita sa
anunsiyo, mga kita sa interes sa mga pera sa Pondo ng Loterya ng Estado,
at mga hindi nakukuhang presyong ibinalik sa o pinananatili ng Pondo ng
Loterya ng Estado. Ang mga netong kita ng loterya ay dapat kabilang ang
kabuuang mga kita na nananatili pagkatapos ng pagtitipon ng lahat ng mga
obligasyon ng loterya para sa mga premyo at gugulin.
Ang

(b) Para sa taon ng pananalapi bago ang taon ng pananalapi na 2009–
10, ang netong mga kita ng Loterya loterya ay dapat ilipat mula sa Pondo
ng Loterya ng Estado tuwing tatlong buwan o mas madalas sa Pondo sa
Edukasyon ng Loterya ng Estado ng California.
(c) Nagsisimula sa taon ng pananalapi na 2009–10, ang mga netong kita
ng loterya ay dapat ilipat mula sa Pondo ng Loterya ng Estado gaya ng
iniaatas ng Seksiyon 8880.4.5.
SEK. 17. Seksiyon 5 ng Batas ng 1984 sa Loterya ng Estado ng California
ay sinususugan upang mabasang:
Sek. 5. Walang tadhana Ang mga tadhana ng Batas na ito, maliban sa mga
Seksiyon 8880.5 at 8880.5.5 na maaari lamang susugan ng isang boto ng
mga Tao, ay maaaring palitan maliban upang isulong ang layunin nito para sa
layunin na isamoderno ang Loterya ng Estado ng California na nakalagay sa
mga Seksiyon 8880.1 at 8880.25 ng Kodigo sa Pamahalaan sa pamamagitan
ng isang panukalang-batas na ipinasa ng dalawang-ikatlo ng mga miyembro
ng parehong kapulungan ng Lehislatura at pinirmahan ng Gobernador.

PROPOSISYON 1D
Ang susog na ito na iminumungkahi ng Panukalang-batas 17 ng
Asembleya ng Ikatlong Hindi Pangkaraniwang Sesyon ng 2009–2010
(Kabanata 11, Ikatlong Hindi Pangkaraniwang Sesyon ng 2009–2010)
ay isinusumite sa mga tao alinsunod sa mga tadhana ng Seksiyon 10 ng
Artikulo II ng Saligang-batas ng California.
Ang iminumungkahing batas na ito ay nagsususog sa mga seksiyon ng
Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan at nagsususog sa isang seksiyon ng, at
nagdaragdag ng isang seksiyon sa, Kodigo sa Kita at Pagbubuwis; dahil
dito, ang mga tadhanang iminumungkahing tanggalin ay nakalimbag sa
tipong pantanggal at ang mga bagong tadhanang iminumungkahing idagdag
ay nakalimbag sa tipong italika upang ipabatid na ang mga ito ay bago.
IMINUMUNGKAHING BATAS
SEKSIYON 1. Seksiyon 130105 ng Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan
ay sinususugan upang mabasang:
130105. Ang Ipinagkakatiwalang Pondo sa mga Bata at mga Pamilya ng
California sa pamamagitan nito ay nililikha sa Tesorerya ng Estado.
(a) Ang Ipinagkakatiwalang Pondo sa mga Bata at mga Pamilya ng
California ay dapat buuin ng mga perang kinolekta alinsunod sa mga buwis
na ipinataw ng Seksiyon 30131.2 ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis.
(b) Lahat ng mga gastos na ipatupad ang batas na ito ay dapat bayaran
mula sa mga perang idineposito sa Ipinagkakatiwalang Pondo sa mga Bata
at mga Pamilya ng California.
(c) Dapat ipasiya ng Lupon ng Pagpapantay ng Estado sa loob ng isang taon
ng pagpasa ng batas na ito ang epekto ng mga karagdagang buwis na ipinataw
sa mga sigarilyo at mga produktong tabako ng batas na ito 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 tuwirang
resulta ng mga karagdagang buwis na ipinataw ng batas na ito, ang Lupon ng
Pagpapantay ng Estado ay dapat magpasiya ng epekto sa pananalapi ng pagbawas
sa pagkonsumo sa pagpopondo ng anumang Proposisyon 99 (ang Batas ng 1988
sa Buwis sa Tabako at Proteksiyon ng Kalusugan) sa edukasyon ng estado na
may kaugnayan sa kalusugan o mga programang pananaliksik na may bisa
pagdating ng Nobyembre 1, 1998, at ang mga programang Pondo sa Kanser
sa Suso na pinopondohan ng mga kinakaltas na buwis sa mga sigarilyo at mga
produktong tabako. Ang mga pondo ay dapat ilipat mula sa Ipinagkakatiwalang
Pondo sa mga Bata at mga Pamilya ng California patungo sa mga apektadong
programa na kailangan upang mabawi ang pagbawas ng kita na tuwirang
resulta ng pagpapataw ng mga karagdagang buwis ng batas na ito. Ang mga
pagbabayad na ito ay dapat mangyari, at sa anumang mga panahon, gaya ng
ipinasiyang kailangan upang isulong ang hangarin ng subdibisyong ito.
(d) Ang Ipinagkakatiwalang Pondo sa mga Bata at mga Pamilya ng
California ay dapat gamitin upang magkaloob ng tuwirang mga serbisyo sa
pangangalagang pangkalusugan, mga serbisyong pantao, kabilang ang mga
serbisyo para sa mga nanganganib na pamilya na kaugnay ng sistema ng
kapakanan ng bata na pinangangasiwaan ng kagawaran ng kapakanan ng
county, at namamatnugot sa mga serbisyong maagang edukasyon, kabilang
ang preschool at pangangalaga ng bata. Ang mga pera ay dapat ibahagi at ilaan
mula sa Ipinagkakatiwalang Pondo sa mga Bata at mga Pamilya ng California,
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maliban kung inawtorisa sa subtalataan (H) ng talataan (1), at Seksiyon
30131.45 ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis, gaya ng mga sumusunod:
(1) Dalawampung porsiyento ay dapat ibahagi at ilaan sa mga
magkakahiwalay na kuwenta ng komisyon ng estado para sa paggasta
alinsunod sa mga sumusunod na pormula:
(A) Anim na porsiyento ay dapat ideposito sa Kuwenta sa Komunikasyon
ng Pangmaramihang Media para sa mga paggasta para sa mga komunikasyon
sa pangkalahatang publiko na gumagamit ng telebisyon, radyo, mga
pahayagan, at ibang pangmaramihang media sa mga paksa na may kaugnayan
at nagsusulong sa mga hangarin at layunin ng batas na ito, kabilang ang,
pero hindi limitado sa, mga paraan ng pag-aalaga at pagiging magulang
na humihimok ng wastong pagpapaunlad ng bata, ang may-kaalamang
pagpili ng pag-aalaga ng bata, impormasyon tungkol sa mga serbisyong
pangkalusugan at panlipunan, ang pagpigil at pagtigil ng paggamit ng
tabako, alkohol, at droga ng mga buntis na babae, ang mga nakakapinsalang
epekto ng segundamanong usok sa maagang pagpapaunlad ng bata, at upang
tiyakin na ang mga bata ay nakahandang pumasok sa paaralan.
(B)
(A) Limang porsiyento ay dapat ideposito sa isang Kuwenta sa Edukasyon
para sa mga paggasta upang matiyak na ang mga bata ay nakahandang pumasok
sa paaralan at mga programang may kaugnayan sa edukasyon, kabilang
ang, pero hindi limitado sa, pagbuo ng mga materyal na pang-edukasyon,
edukasyon at pagsasanay ng propesyonal at magulang, at suportang teknikal
para sa mga komisyon ng county sa mga lugar na inilarawan sa subtalataan
(A) ng talataan (1) ng subdibisyon (b) ng Seksiyon 130125.
(C)
(B) Tatlong porsiyento ay dapat ideposito sa isang Kuwenta sa Pag-aalaga
ng Bata para sa mga paggasta upang tiyakin na ang mga bata ay nakahandang
pumasok sa paaralan at para sa mga programang may kaugnayan sa
pag-aalaga ng bata, kabilang ang, pero hindi limitado sa, edukasyon at
pagsasanay ng mga tagapagkaloob ng pag-aalaga ng bata, ang pagbuo ng
mga materyal na pang-edukasyon at mga patnubay para sa mga manggagawa
sa pangangalagang pangkalusugan, at ibang mga lugar na inilarawan sa
subtalataan (B) ng talataan (1) ng subdibisyon (b) ng Seksiyon 130125.
(D)
(C) Tatlong porsiyento ay dapat ideposito sa isang Kuwenta sa
Pananaliksik at Pagpapaunlad para sa mga paggasta upang matiyak na ang
mga bata ay nakahandang pumasok sa paaralan at para sa pananaliksik at
pagbuo ng mga pinakamahusay na gawain at mga pamantayan para sa lahat
ng mga programa at serbisyong may kaugnayan sa maagang pagpapaunlad
ng bata na itinatag alinsunod sa batas na ito, at para sa pagtasa at pagtaya ng
kalidad ng mga programa at serbisyong ito.
(E)
(D) Ang isang porsiyento ay dapat ideposito sa isang Kuwenta sa
Pangangasiwa para sa mga paggasta para sa mga tungkuling pampangasiwaan
ng komisyon ng estado. Anumang mga pondo na hindi kailangan para sa
mga tungkuling pampangasiwaan ng komisyon ng estado ay maaaring
ilipat sa Hindi Nakalaang Kuwenta na inilarawan sa subtalataan (F) (E),
pagkatapos aprobahan ng komisyon ng estado.
(F) Dalawa
(E) Walong porsiyento ay dapat ideposito sa isang Hindi Nakalaang Kuwenta
para sa paggasta ng komisyon ng estado para sa anumang mga layunin ng batas
na ito na inilarawan sa Seksiyon 130100 sa kondisyon na wala sa mga perang
ito na dapat gastahin para sa mga tungkuling pampangasiwaan ng komisyon
ng estado. Ang Hindi Nakalaang Kuwenta ay dapat gamitin upang matiyak na
ang bawat komisyon ng county ay may baseng antas ng pagpopondo na hindi
kukulangin sa apat na raang libong dolyar ($400,000).
(G)
(F) Kung, sa anumang dahilan, ang paggasta ng anumang mga perang
ibinahagi at inilaan para sa mga layuning tinukoy sa mga subtalataan (A)
hanggang (F) (E), inklusibo, ay ipinagbawal ng isang panghuling hatol ng
isang hukuman ng may kakayahang huridiksiyon, ang mga perang ito ay
dapat makuha para sa paggasta ng komisyon ng estado para sa komunikasyon
ng pangmaramihang media na nagbibigay-diin sa pangangailangan na alisin
ang paninigarilyo at ibang paggamit ng tabako ng mga buntis na babae, ang
pangangailangan na alisin ang paninigarilyo at ibang paggamit ng tabako ng
mga taong wala pang 18 taong gulang, at ang pangangailangan na alisin ang
pagkahantad sa segundamanong usok.
(H)
(G) Anumang mga perang ibinahagi at inilaan sa alinman sa mga

54

|

Tek st o n g m g a Im in u m u n g kah in g Ba tas

(PROPOSISYON 1D PATULOY)
kuwentang inilarawan sa mga subtalataan (A) hanggang (F) (E), inklusibo,
na hindi nahahadlangan o ginasta sa loob ng anumang angkop na panahon na
itinagubilin ng batas ay dapat (kasama ng natipong interes sa halaga) ibalik
at manatili sa kaparehong kuwenta para sa susunod na taon ng pananalapi.
(H) Sa kabila ng subtalataan (G), ang mga balanse na hanggang tatlong
daan apatnapung milyong dolyar ($340,000,000), pero hindi kukulangin sa
dalawang daan pitumpu’t-limang milyong dolyar ($275,000,000) sa mga
kuwentang inilarawan sa mga subtalataan (A) hanggang (E), inklusibo, na hindi
nahahadlangan o ginasta bago lumampas ang Hulyo 1, 2009, ay dapat ilipat
upang suportahan ang mga programang pangkalusugan at pantao para sa mga
batang hanggang limang taong gulang. Dapat tiyakin ng komisyon ng estado na
ang mga reserbang ito ay makukuha para sa layuning ito. Para sa mga layunin
ng subtalataang ito, ang “mga programang mga serbisyong pangkalusugan
at pantao ng estado” ay kabilang ang, pero hindi limitado sa, mga serbisyong
maagang pamamagitan at pagpigil para sa mga sanggol at batang may mga
kapansanan sa pag-unlad, mga serbisyo sa kapakanan ng bata, mga tulong
sa pag-aampon, tumatangkilik na pangangalaga, mga pagbabayad na tulong
sa pagiging tagapag-alaga ng kamag-anak (kinship guardianship assistance
payments, Kin-GAP), at mga tuwirang serbisyong pangkalusugan.
(2) Walumpung porsiyento ay dapat ibahagi at ilaan sa mga komisyon ng
county alinsunod sa Seksiyon 130140.
(A) Ang mga perang ibinahagi at inilaan sa mga komisyon ng county ay
dapat ideposito sa bawat lokal na Ipinagkakatiwalang Pondo sa mga Bata
at mga Pamilya na pinangangasiwaan ng bawat komisyon ng county, at
dapat lamang gastahin para sa mga layuning inawtorisa ng batas na ito at
alinsunod sa istratehikong plano ng county na inaprobahan ng komisyon ng
county. Sa kabila ng ng anumang tadhana ng batas at ng pagtatalaga ng
lokal na Ipinagkakatiwalang Pondo sa mga Bata at mga Pamilya bilang
ipinagkakatiwalang pondo, ang lokal na kontroler ay maaaring gumamit ng
pondo para sa mga pautang sa lokal na pangkalahatang pondo. Anumang
naturang pautang ay dapat bayaran mula sa pangkalahatang pondo na may
interes na kinuwenta sa antas ng Kuwenta sa Pamumuhunan ng Pinagsamasamang Pera, na ang interes ay magisimulang matipon sa petsa na ang
pautang ay ginawa mula sa pondo o kuwenta. Ang subtalataang ito ay hindi
nag-aawtorisa ng anumang paglipat na gagambala sa pagsasakatuparan
ng layunin na ang pondong ito o ang mga kuwentang ito ay nilikha.
(B) Anumang mga perang ibinahagi at inilaan sa alinman sa mga komisyon
ng county na hindi nahahadlangan o ginasta sa loob ng anumang angkop
na panahong itinagubilin ng batas ay dapat (kasama ng natipong interes sa
halaga) ibalik at manatili sa kaparehong lokal na Ipinagkakatiwalang Pondo
sa mga Bata at mga Pamilya para sa susunod na taon ng pananalapi sa ilalim
ng mga katulad na kondisyon gaya ng nakalagay sa subtalataan (A).
(e) Lahat ng mga gawad, regalo, o kaloob na perang ginawa sa o para
pakinabangan ng komisyon ng estado mula sa mga pampubliko o pribadong
pinagkukunan upang gamitin para sa mga programang maagang pagpapaunlad
ng bata ay dapat ideposito sa Ipinagkakatiwalang Pondo sa mga Bata at mga
Pamilya ng California at gastahin para sa partikular na layunin na ang gawad,
regalo o kaloob ay ginawa. Ang halaga ng anumang naturang gawad, regalo, o
kaloob ay hindi dapat isaalang-alang sa pagkuwenta ng halagang ibinahagi at
inilaan sa komisyon ng estado alinsunod sa talataan (1) ng subdibisyon (d).
(f) Lahat ng mga gawad, regalo, o kaloob na perang ginawa sa o para
pakinabangan ng alinmang komisyon ng estado mula sa mga pampubliko o
pribadong pinagkukunan upang gamitin para sa mga programang maagang
pagpapaunlad ng bata ay dapat ideposito sa lokal na Ipinagkakatiwalang
Pondo sa mga Bata at mga Pamilya at gastahin para sa partikular na layunin
na ang gawad, regalo o kaloob ay ginawa. Ang halaga ng anumang naturang
gawad, regalo, o kaloob ay hindi dapat isaalang-alang sa pagkuwenta ng
halagang ibinahagi at inilaan sa komisyon ng county alinsunod sa talataan
(2) ng subdibisyon (d).
SEK. 2. Seksiyon 130150 ng Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan ay
sinususugan upang mabasang:
130150. (a) (1) Sa o bago ang Oktubre 15 ng bawat taon, ang bawat
komisyon ng county ay dapat magsagawa ng pagsusuri ng, at mag-isyu ng
isang nakasulat na ulat sa pagpapatupad at pagganap ng, mga tungkulin
nito sa naunang taon ng pananalapi, kabilang ang, at sa pinakamababa,
ang paraan na ang mga pondo ay ginasta, ang progreso patungo sa, at ang
pagkakamit ng, mga hangarin at layunin ng programa, at impormasyon sa
mga programang pinopondohan at mga populasyon na pinaglilingkuran
para sa lahat ng mga pinopondohang programa.
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Sa o bago ang Nobyembre 1 ng bawat taon, ang bawat komisyon ng county
ay dapat magsumite ng pagsusuri nito at iulat ito sa komisyon ng estado para
sa pagsasama sa pinagsamang ulat ng komisyon ng estado sa subdibisyon (b).
Dapat isumite ng bawat komisyon ang ulat nito sa isang porma na inilarawan
ng komisyon ng estado kung inaprobahan ng komisyon ng estado na ang porma
sa isang pampublikong pulong bago ang taon ng pananalapi kung kailan ito
ay gagamitin ng mga komisyon ng county. Ang komisyon ng estado ay dapat
bumuo ng porma sa pakikipagsangguni sa mga komisyon ng county.
(2) Ang mga pagsusuri at pag-uulat ng bawat komisyon ng county ay dapat
ihatid sa mga kaukulang lupon ng mga superbisor, sa tagasuri ng county, at
sa komisyon ng estado. Ang tagasuri ng county ay dapat maglingkod sa
lokal na komisyon ng county sa isang ayon sa katungkulan na kapasidad.
(b) Dapat gawin ng komisyon ng estado, sa o bago ang Enero 31 ng
bawat taon, ang pareho ng mga sumusunod:
(1) Magsagawa ng pagsusuri at ihanda ang isang nakasulat na ulat sa
pagpapatupad at pagganap ng mga tungkulin ng komisyon ng estado
sa naunang taon ng pananalapi, kabilang ang, sa pinakamababa, paraan
kung saan ang mga pondong ginastal at ang progreso patungo sa, at ang
pagkakamit ng, mga hangarin at layunin ng programa.
(2) Maghanda ng isang nakasulat na ulat na pinag-iisa, isinasabuod,
sinusuri, at binibigyan ng komento ang mga taunang pagsusuri at ulat na
isinumite ng lahat ng mga komisyon ng county at ng Kontroler para sa
naunang taon ng pananalapi. Ang nakasulat na ulat ay dapat kabilang ang
isang listahan, batay sa kategorya, ng mga kabuuang paggasta sa mga lugar ng
programa na pinopondohan ng mga komisyon ng estado at county alinsunod
sa mga layunin ng batas na ito, alinsunod sa isang porma na itinagubilin ng
komisyon ng estado. Ang ulat na ito ng komisyon ng estado ay dapat ihatid
sa Gobernador, sa Lehislatura, at sa bawat komisyon ng county.
(3) Kung ang komisyon ng county ay hindi nagsumite ng impormasyong
itinagubilin sa subdibisyon (a), ang komisyon ng estado ay maaaring
magpigil ng mga pondo na sa ibang kalagayan ay ibabahagi sa komisyon
ng county mula sa Ipinagkakatiwalang Pondo sa mga Bata at mga Pamilya
ng California alinsunod sa Seksiyon 130140 hanggang ang komisyon ng
county ay magsumite ng mga datos gaya ng iniaatas ng subdibisyon (a).
(c) Ang komisyon ng estado ay dapat gumawa ng mga kopya ng bawat
isa ng mga taunang pagsusuri at ulat na makukuha ng mga miyembro ng
pangkalahatang publiko kung hihilingin at walang bayad. Ang komisyon
ng estado ay dapat magbigay sa bawat komisyon ng county ng mga kopya
ng mga dokumento sa isang bilang na sapat para sa lokal na pamamahagi
ng komisyon ng county sa mga miyembro ng pangkalahatang publiko kung
hihilingin at walang bayad.
(d) Ang bawat komisyon ng county ay dapat gumawa ng mga kopya
ng mga taunang pagsusuri at ulat na makukuha ng mga miyembro ng
pangkalahatang publiko kung hihilingin at walang bayad.
SEK. 3. Seksiyon 30131.4 ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis ay
sinususugan upang mabasang:
30131.4. (a) Lahat ng mga perang nalikom sa mga buwis na ipinataw ng
Seksiyon 30131.2 ay dapat ilaan at gastahin para sa mga layunin lamang
na ipinahayag sa Batas sa mga Bata at mga Pamilya ng California, at dapat
lamang gamitin upang suplementuhan ang mga kasalukuyang antas ng
serbisyo at hindi upang pondohan ang mga kasalukuyang antas ng serbisyo,
maliban kung inawtorisa sa subtalataan (H) ng talataan (1) ng subdibisyon
(d) ng Seksiyon 130105 ng Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan at Seksiyon
30131.45. Walang mga pera sa Ipinagkakatiwalang Pondo sa mga Bata at
mga Pamilya ng California na dapat gamitin upang palitan ang pera ng
pang-estado o lokal na Pangkalahatang Pondo para sa anumang layunin.
(b) Sa kabila ng anumang ibang tadhana ng batas at ng pagtatalaga ng
Ipinagkakatiwalang Pondo sa mga Bata at mga Pamilya ng California
bilang isang ipinagkakatiwalang pondo, maaaring gamitin ng Kontroler ang
perang nalikom alinsunod sa Seksiyon 30131.2 para sa Ipinagkakatiwalang
Pondo sa mga Bata at mga Pamilya ng California at lahat ng mga
kuwentang nilikha alinsunod sa subdibisyon (d) ng Seksiyon 130105 ng
Kodigo ng Kalusugan at Kaligtasan at Seksiyon 30131.45 para sa mga
pautang sa Pangkalahatang Pondo gaya ng itinatadhana sa mga Seksiyon
16310 at 16381 ng Kodigo sa Pamahalaan. Anumang naturang pautang ay
dapat bayaran mula sa Pangkalahatang Pondo na may antas ng interes na
kinuwenta sa 110 porsiyento ng Kuwenta sa Pamumuhunan ng Pinagsamasamang Pera, na ang interes ay magsisimulang matipon sa petsa na ang
pautang ay ginawa mula sa pondo o kuwenta. Ang subdibisyong ito ay hindi

nag-aawtorisa ng anumang paglipat na gagambala sa pagsasakatuparan ng
layunin na ang pondong ito o ang mga kuwenta ay nilikha.
SEK. 4. Seksiyon 30131.45 ay idinaragdag sa Kodigo sa Kita at
Pagbubuwis, upang mabasang:
30131.45. Bago ang pamamahagi ng mga pera mula sa Ipinagkakatiwalang
Pondo sa mga Bata at mga Pamilya ng California gaya ng itinatadhana sa
ilalim ng Seksiyon 130105 ng Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan, para sa
mga taon ng pananalapi na 2009–10, 2010–11, 2011–12, 2012–13, at 2013–
14, dalawang daan animnapu’t-walong milyong dolyar ($268,000,000) ang
dapat ilipat taun-taon sa Pondo sa mga Serbisyong Pangkalusugan at Pantao
ng Proposisyon 10, na sa pamamagitan nito ay nililikha sa Tesorerya ng
Estado, upang suportahan ang mga programang serbisyong pangkalusugan
at pantao para sa mga batang hanggang limang taong gulang. Ang mga
pondo ay dapag gastahin, pagkatapos ng paglalaan ng Lehislatura, bilang
bahagi ng taunang proseso ng badyet o sa ibang batas. Para sa mga layunin
ng seksiyong ito, “ang mga programang mga serbisyong pangkalusugan at
pantao ng estado” ay kabilang ang, pero hindi limitado sa, mga serbisyong
maagang pamamagitan at pagpigil para sa mga sanggol at batang may mga
kapansanan sa pag-unlad, mga serbisyo sa kapakanan ng bata, mga tulong
sa pag-aampon, tumatangkilik na pangangalaga, mga pagbabayad sa tulong
sa pagiging tagapag-alaga ng kamag-anak (kinship guardianship assistance
payments, Kin-GAP), at mga tuwirang serbisyong pangkalusugan.

PROPOSISYON 1E
Ang susog na ito na iminumungkahi ng Panukalang-batas 10 ng Senado
ng Ikatlong Hindi Pangkaraniwang Sesyon ng 2009–2010 (Kabanata 15,
Ikatlong Hindi Pangkaraniwang Sesyon ng 2009–2010) ay isinusumite
sa mga tao alinsunod sa mga tadhana ng Seksiyon 10 ng Artikulo II ng
Saligang-batas ng California.
Ang inisyatibong panukalang-batas na ito ay nagsususog sa mga
seksiyon ng Kodigo sa Kapakanan at mga Institusyon; dahil dito, ang mga
kasalukuyang tadhanang iminumungkahing tanggalin ay nilimbag sa tipong
pantanggal at ang mga bagong tadhanang iminumungkahing idagdag ay
nilimbag sa tipong italika upang ipabatid na ang mga ito ay bago
IMINUMUNGKAHING BATAS
SEKSIYON 1. Seksiyon 5891 ng Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan ay
sinususugan upang mabasang:
5891. (a) Ang pagpopondong itinatag alinsunod sa batas na ito ay dapat
gamitin upang palawakin ang mga serbisyo sa kalusugan ng isip. Ang mga
Maliban kung inawtorisa sa talataan (7) ng subdibisyon (a) ng Seksiyon
5892, ang mga pondong ito ay hindi dapat gamitin upang palitan ang mga
kasalukuyang pondo ng estado o county na ginagamit upang magkaloob ng mga
serbisyo sa kalusugan ng isip. Ang Maliban kung inaawtorisa sa talataan (7) ng
subdibisyon (a) ng Seksiyon 5892, dapat patuloy na magkaloob ng pinansiyal
na suporta para sa mga programang kalusugan ng isip na may hindi kukulangin
sa mga katulad na karapatan sa paggamit, halaga ng mga paglalaan mula sa
Pangkalahatang Pondo at mga pormulang pamamahagi ng mga dedikadong
pondo gaya ng itinatadhana sa huling taon ng pananalapi na natapos bago ang
petsa ng pagkakabisa ng batas na ito. Ang estado ay hindi dapat gumawa ng
anumang pagbabago sa istruktura ng pagtustos sa mga serbisyo sa kalusugan ng
isip, na nagtataas ng kabahagi ng county sa mga gastos o pinansiyal na panganib
para sa mga serbisyo sa kalusugan ng isip maliban kung isama ng estado ang
sapat na pagpopondo upang lubos na bayaran ang naturang nadagdagang mga
gastos o pinansiyal na panganib. Ang mga pondong ito ay dapat lamang gamitin
upang bayaran ang mga programang inawtorisa sa Seksiyon 5892. Ang mga
pondong ito ay hindi maaaring gamitin upang bayaran ang anumang ibang
programa. Ang mga pondong ito ay hindi maaaring ipautang sa Pangkalahatang
Pondo ng estado o sa anumang ibang pondo ng estado, o isang pangkalahatang
pondo ng county o anumang ibang pondo ng county para sa anumang layunin
na iba sa mga inawtorisa ng Seksiyon 5892.
(b) Sa kabila ng subdibisyon (a), maaaring gamitin ng Kontroler ang
mga pondong nilikha alinsunod sa bahaging ito para sa mga pautang sa
Pangkalahatang Pondo gaya ng itinatadhana sa mga Seksiyon 16310 at 16381
ng Kodigo sa Pamahalaan. Anumang naturang pautang ay dapat bayaran
mula sa Pangkalahatang Pondo na may antas ng interes na kinuwenta sa 110

Te k st o ng m g a Im inum ung k a h ing Batas

|

55

TEKSTO NG MGA IMINUMUNGKAHING BATAS
porsiyento ng Kuwenta sa Pamumuhunan ng Pinagsama-samang Pera, na ang
interes ay magisimulang matipon sa petsa na ang pautang ay ginawa mula sa
pondo. Ang subdibisyong ito ay hindi nag-aawtorisa ng anumang paglipat na
gagambala sa pagsasakatuparan ng layunin na ang pondong ito ay nilikha.
SEK. 2. Seksiyon 5892 ng Kodigo sa mga Kapakanan at mga Institusyon
ay sinususugan upang mabasang:
5892. (a) Upang itaguyod ang episyenteng pagpapatupad ng batas na ito
maglaan ng mga sumusunod na bahagi ng mga pondong makukuha sa Pondo
sa mga Serbisyo sa Kalusugan ng Isip sa 2005–06 at bawat taon pagkaraan:
(1) Sa 2005–06, 2006–07, at sa 2007–08 10 porsiyento ay dapat ilagay
sa isang ipinagkakatiwalang pondo na gagastahin para sa mga programang
edukasyon at pagsasanay alinsunod sa Bahagi 3.1.
(2) Sa 2005–06, 2006–07 at sa 2007–08 10 porsiyento para sa mga kapital
na pasilidad at mga pangangailangang teknolohikal na ipinamamahagi sa
mga county alinsunod sa isang pormula na binuo sa pakikipagsangguni sa
California Mental Health Directors Association upang ipatupad ang mga
planong binuo alinsunod sa Seksiyon 5847.
(3) Dalawampung porsisyento para sa mga programang pagpigil at
maagang pamamagitan na ipinamamahagi sa mga county alinsunod sa isang
pormulang binuo sa pakikipagsangguni sa California Mental Health Directors
Association alinsunod sa Bahagi 3.6 (nagsisimula sa Seksiyon 5840) ng
dibisyong ito. Ang paglalaan ng mga pondo ng bawat county ay dapat lamang
ipamahagi pagkatapos na ang taunang programa nito para sa paggasta ng mga
naturang pondo ay aprobahan ng Komisyon sa Pagbabantay at Pananagutan sa
mga Serbisyo sa Kalusugan ng Isip na itinatag alinsunod sa Seksiyon 5845.
(4) Ang paglalaan para sa pagpigil at maagang pamamagitan ay
maaaring itaas sa alinmang county kung saan ipinasiya ng kagawaran na
ang naturang pagtaas ay magbabawas ng pangangailangan at gastos para
sa mga karagdagang serbisyo sa mga taong malubha ang sakit sa county
na iyon ng isang halaga na nababagay sa iminumungkahing pagtaas. Ang
pambuong-estadong paglalaan para sa pagpigil at maagang pamamagitan
ay maaaring itaas tuwing ang Komisyon sa Pagbabantay at Pananagutan
sa mga Serbisyo sa Kalusugan ng Isip ay nagpasiya na ang lahat ng mga
county ay tumatanggap ng lahat ng mga kailangang pondo para sa mga
serbisyo sa mga taong malubha ang sakit at nagtatag ng mga matitipid na
reserba at may mga karagdagang kita na makukuha sa pondo.
(5) Ang balanse ng mga pondo ay dapat ipamahagi sa mga programa
sa kalusugan ng isip ng county para sa mga serbisyo sa mga taong may
malulubhang sakit sa isip alinsunod sa Bahagi 4 (nagsisimula sa Seksiyon
5850), para sa sistema ng pag-aalaga ng mga bata at Bahagi 3 (nagsisimula
sa Seksiyon 5800), para sa sistema ng pangangalaga ng may sapat na gulang
at nakatatandang may sapat na gulang.
(6) Limang porsiyento ng kabuuang pagpopondo para sa programa sa
kalusugan ng isip ng county para sa Bahagi 3 (nagsisimula sa Seksiyon
5800), Bahagi 3.6 (nagsisimula sa Seksiyon 5840), at Bahagi 4 (nagsisimula
sa Seksiyon 5850) ng dibisyong ito, ay dapat gamitin para sa mga
malikhaing programa alinsunod sa isang inaprobahang plano na iniaatas
ng Seksiyon 5830 at ang mga naturang pondo ay maaari lamang ipamahagi
ng kagawaran pagkatapos na ang mga naturang programa ay aprobahan ng
Komisyon sa Pagbabantay at Pananagutan sa mga Serbisyo sa Kalusugan
ng Isip na itinatag alinsunod sa Seksiyon 5845.
(7) Bago ang pamamahagi ng mga pondo sa ilalim ng mga talataan (1)
hanggang (5), inklusibo, magkakabisa sa Hulyo 1, 2009, ang halagang
dalawang daan dalawampu’t-anim na milyon pitong daang libong dolyar
($226,700,000) ay dapat ilipat upang suportahan ang Programang Maaga
at Pana-panahong Pagsusuri, Diyagnosis at Paggamot (Early and Periodic
Screening, Diagnosis and Treatment, EPSDT) na pinangangasiwaan ng
Kagawaran ng Kalusugan ng Isip ng Estado para sa taon ng pananalapi na
2009–10. Para sa taon ng pananalapi na 2010–11 bago ang pamamahagi
ng mga pondo sa ilalim ng mga talataan (1) hanggang (5), inklusibo,
magkakabisa sa Hulyo 1, 2010, ang halagang dalawang daan dalawampu’tanim na milyon pitong daang libong dolyar ($226,700,000) ay dapat ilipat
upang suportahan ang programang EPSDT, maliban sa ang halagang ito
ay maaaring iakma upang pondohan ang dami ng kaso gaya ng angkop sa
programang EPSDT, pero ang kabuuang halagang inilipat para sa taon
ng pananalapi na 2010–11 ay hindi dapat humigit sa halagang dalawang
daan tatlumpu’t-apat na milyong dolyar ($234,000,000). Ang talataang ito
ay dapat mawalan ng bisa sa Hulyo 1, 2011.
(b) Sa anumang taon pagkaraan ng 2007–08, ang mga programa para
sa mga serbisyo alinsunod sa Bahagi 3 (nagsisimula sa Seksiyon 5800),
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at Bahagi 4 (nagsisimula sa Seksiyon 5850) ng dibisyong ito ay maaaring
kabilang ang mga pondo para sa mga pangangailangang teknolohikal at
mga kapital na pasilidad, mga pangangailangan ng lakas paggawa, at isang
kainamang reserba upang matiyak na ang mga serbisyo ay hindi kailangang
mabawasan nang malaki sa mga taon na ang mga kita ay mas mababa sa
pangkaraniwan ng mga naunang taon. Ang kabuuang paglalaan para sa
mga layuning inawtorisa ng subdibisyong ito ay hindi dapat humigit sa 20
porsiyento ng pangkaraniwang halaga ng mga pondong inilaan sa county na
iyon para sa naunang limang taon alinsunod sa seksiyong ito.
(c) Ang mga paglalaan alinsunod sa mga subdibisyon (a) at (b) ay dapat
kabilang ang pagpopondo para sa taunang mga gastos sa pagpaplano
alinsunod sa Seksiyon 5848. Ang kabuuan ng mga naturang gastos ay hindi
dapat humigit sa 5 porsiyento ng kabuuan ng taunang mga kita na natanggap
para sa pondo. Ang mga gastos sa pagpaplano ay dapat kabilang ang mga
pondo para sa mga programa ng county sa kalusugan ng isip upang bayaran
ang mga gastos ng mga mamimili, mga miyembro ng pamilya at ibang mga
apektado upang lumahok sa proseso ng pagpaplano at para sa pagpaplano at
pagpapatupad na iniaatas para sa mga kontrata ng pribadong tagapagkaloob
upang palawakin nang malaki upang magkaloob ng mga karagdagang
serbisyo alinsunod sa Bahagi 3 (nagsisimula sa Seksiyon 5800), at Bahagi
4 (nagsisimula sa Seksiyon 5850) ng dibisyong ito.
(d) Bago gawin ang mga paglalaan alinsunod sa mga subdibisyon (a), (b)
at (c), ang kagawaran ay dapat ding magkaloob ng mga pondo para sa mga
gastos para sa sarili, sa Konseho sa Pagpaplano ng Kalusugan ng Isip ng
California at sa Komisyon sa Pagbabantay at Pananagutan sa mga Serbisyo
sa Kalusugan ng Isip upang ipatupad ang lahat ng mga tungkulin alinsunod
sa mga programang nakalagay sa seksiyong ito. Ang mga naturang gastos
ay hindi dapat humigit sa 5 porsiyento ng kabuuan ng mga taunang kitang
natanggap para sa pondo. Ang mga gastos na pampangasiwaan ay dapat
kabilang ang mga pondo upang tulungan ang mga mamimili at mga
miyembro ng pamilya na matiyak na ang mga angkop na ahensiya ng estado
at county ay nagbibigay ng lubos na pagsasaalang-alang sa mga inaalala
tungkol sa kalidad, istruktura ng paghahatid ng serbisyo o daan sa paggamit
ng mga serbisyo. Ang mga halagang inilaan para sa pangangasiwa ay dapat
kabilang ang mga halagang sapat upang matiyak ang sapat na pananaliksik
at pagtaya tungkol sa pagiging mabisa ng mga serbisyong ipinagkakaloob
at pagkakamit ng mga bungang nakalagay sa Bahagi 3 (nagsisimula sa
Seksiyon 5800), Bahagi 3.6 (nagsisimula sa Seksiyon 5840), at Bahagi 4
(nagsisimula sa Seksiyon 5850) ng dibisyong ito.
(e) Sa 2004–05 ang mga pondo ay dapat ilaan gaya ng mga sumusunod:
(1) 45 porsiyento para sa edukasyon at pagsasanay alinsunod sa Bahagi
3.1 (nagsisimula sa Seksiyon 5820) ng dibisyong ito.
(2) 45 porsiyento para sa mga kapital na pasilidad at mga pangangailangan
ng teknolohiya sa paraang tinukoy ng talataan (2) ng subdibisyon (a).
(3) 5 porsiyento para sa lokal na pagpaplano sa paraang tinukoy sa
subdibisyon (c) at
(4) 5 porsiyento para sa pagpaplano ng estado sa paraang tinukoy sa
subdibisyon (d).
(f) Dapat ilagay ng bawat county ang lahat ng mga pondong natanggap
mula sa Pondo sa mga Serbisyo sa Kalusugan ng Isip sa isang Lokal na
Pondo sa mga Serbisyo sa Kalusugan ng Isip. Ang balanse ng Lokal na
Pondo sa mga Serbisyo sa Kalusugan ng Isip ay dapat ipuhunan na kaayon
ng ibang mga pondo ng county at ang interes na kinita sa mga naturang
pamumuhunan ay dapat ilipat sa pondo. Ang mga kita sa pamumuhunan sa
mga pondong ito ay dapat makuha para sa pamamahagi mula sa pondo sa
mga darating na taon.
(g) Lahat ng mga paggasta para sa mga programa sa kalusugan ng
isip ay dapat na kaayon ng isang kasalukuyang inaprobahang plano o
pagsasapanahon alinsunod sa Seksiyon 5847.
(h) Bukod sa mga pondong inilagay sa isang reserba alinsunod sa isang
inaprobahang plano, anumang mga pondong inilaan sa isang county na
hindi ginasta para sa kanilang inawtorisang layunin sa loob ng tatlong taon
ay dapat ibalik sa estado upang ideposito sa pondo at makukuha ng ibang
mga county sa mga darating na taon, sa kondisyon gayunman, na ang mga
pondo para sa mga kapital na pasilidad, mga pangangailangang teknolohikal
o edukasyon at pagsasanay ay maaaring panatilihin ng hanggang 10 taon
bago ibalik sa pondo.
(i) Kung mayroon pang mga karagdagang kita na makukuha sa pondo
pagkatapos ipasiya ng Komisyon sa Pagbabantay at Pananagutan sa mga
Serbisyo sa Kalusugan ng Isip na may mga kainamang reserba at walang
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mga hindi natugunan na mga pangangailangan para sa alinman ng mga
programang pinondohan alinsunod sa seksiyong ito, kabilang ang lahat
ng mga layunin ng Programang Pagpigil at Maagang Pamamagitan,
ang komisyon ay dapat bumuo ng isang plano para sa mga paggasta ng
mga naturang kita upang isulong ang mga layunin ng batas na ito at ang
Lehislatura ay maaaring maglaan ng mga naturang pondo para sa anumang
layunin na kaayon ng pinagtibay na plano ng komisyon na nagsusulong sa
mga layunin ng batas na ito.

PROPOSISYON 1F
Ang susog na ito na iminumungkahi ng Susog 8 ng Senado sa Saligangbatas ng Regular na Sesyon ng 2009–2010 (Kabanata 3 ng Resolusyon, Mga
Batas ng 2009) ay malinaw na nagsususog sa Saligang-batas ng California
sa pamamagitan ng pagsusog sa isang seksiyon nito; dahil dito, ang mga
kasalukuyang tadhana na iminumungkahing tanggalin ay nakalimbag sa
tipong pantanggal at ang mga bagong tadhanang iminumungkahing idagdag
ay nakalimbag sa tipong italika upang ipabatid na ang mga ito ay bago.
IMINUMUNGKAHING BATAS
IMINUMUNGKAHING SUSOG SA SEKSIYON 8
NG ARTIKULO III
SEK. 8. (a) Ang Komisyon ng mga Mamamayan sa Kabayaran ng
California sa pamamagitan nito ay nililikha at dapat buuin ng pitong
miyembrong hinirang ng Gobernador. Ang komisyon ay dapat magtatag ng
taunang suweldo at ng mga benepisyong medikal, dental, seguro, at ibang
mga katulad na benepisyo ng mga opisyal ng estado.
(b) Ang komisyon ay dapat buuin ng mga sumusunod na tao:
(1) Tatlong miyembro ng publiko, ang isa sa mga ito ay may kadalubhasaan
sa lugar ng kabayaran, tulad ng isang ekonomista, mananaliksik ng pamilihan,
o tagapamahala ng mga tauhan; ang isa sa mga ito ay isang miyembro ng
isang di-nagtutubong organisasyon ng pampublikong organisasyon; at ang
isa sa mga ito ay kinatawan ng pangkalahatang populasyon at maaaring
kabilang, kasama ng iba, ang isang retirado, tagapamahala ng tahanan, o
taong may kainamang kita. Walang taong hinirang alinsunod sa talataang
ito, sa 12 buwan bago ang paghirang sa kanya, na maaaring humawak ng
pampublikong katungkulan, inihalal man o hinirang, naging kandidato para
sa inihahalal na pampublikong katungkulan, o naging isang tagalobi, gaya
ng nilinaw ng Batas ng 1974 sa Repormang Pampulitika.
(2) Dalawang miyembro na may karanasan sa komunidad ng negosyo,
ang isa sa mga ito ay isang tagapagpaganap ng isang korporasyon na
isinakorporasyon sa Estadong ito na itinuturing na isa sa mga pinakamalaking
pribadong sektor na tagapag-empleyo sa Estado batay sa bilang ng mga
empleyado ng isang korporasyon sa Estadong ito at isa sa mga ito ay mayari ng isang maliit na negosyo sa Estadong ito.
(3) Dalawang miyembro, ang isa sa mga ito ay isang opisyal o miyembro
ng isang organisasyon ng paggawa.
(c) Ang Gobernador ay dapat magpunyagi hangga’t magagawa
na magkaloob ng isang balanseng pagkatawan ng mga heograpiko,
pangkasarian, panlahi, at etnikong pagkakaiba-iba ng Estado sa paghirang
ng mga miyembro ng komisyon.
(d) Ang Gobernador ay dapat maghirang ng mga miyembro ng komisyon
at magtalaga ng isang tagapangulo para sa komisyon na hindi lalampas sa
30 araw pagkatapos ng petsa ng pagkakabisa ng seksiyong ito. Ang mga
panahon ng panunungkulan ng dalawa sa mga unang hinirang ay dapat
matapos sa Disyembre 31, 1992, dalawa sa Disyembre 31, 1994, at tatlo
sa Disyembre 31, 1996, gaya ng ipinasiya ng Gobernador. Pagkaraan,
ang panahon ng panunungkulan ng bawat miyembro ay dapat na anim na
taon. Sa loob ng 15 araw ng anumang bakante, ang Gobernador ay dapat
maghirang ng isang tao upang maglingkod sa hindi pa natatapos na bahagi
ng panahon ng panunungkulan.
(e) Walang kasalukuyan o dating opisyal o empleyado ng Estadong ito na
karapat-dapat para sa paghirang sa komisyon.
(f) Ang paunawa sa publiko ay dapat ibigay tungkol sa lahat ng mga
pulong ng komisyon, at ang mga pulong ay dapat na bukas sa publiko.
(g) Sa o bago ang Disyembre 3, 1990, ang komisyon ay dapat, sa
pamamagitan ng iisang resolusyon na pinagtibay ng isang mayoriya ng mga
miyembro ng komisyon, magtatag ng taunang suweldo at ng mga benepisyong

(PROPOSISYON 1E PATULOY)
medikal, dental, seguro, at ibang mga katulad na benepisyo ng mga opisyal
ng estado. Ang taunang suweldo at mga benepisyong tinukoy sa resolusyong
iyon ay dapat magkabisa sa at pagkaraan ng Disyembre 3, 1990.
Pagkaraan, sa o bago ang katapusan ng bawat taon ng pananalapi, ang
komisyon ay dapat, sa pamamagitan ng iisang resolusyon na pinagtibay
ng isang mayoriya ng mga miyembro ng komisyon, mag-akma ng taunang
suweldo at ng mga benepisyong medikal, dental, seguro, at ibang mga
katulad na benepisyo ng mga opisyal ng estado. Ang taunang suweldo at
mga benepisyong tinukoy sa resolusyon ay dapat magkabisa sa at pagkaraan
ng unang Lunes ng susunod na Disyembre.
Pagkaraan, sa o bago ang katapusan ng bawat taon ng pananalapi,
dapat iakma ng komisyon ang taunang suweldo ng mga opisyal ng estado
sa pamamagitan ng isang resolusyon na pinagtibay ng isang mayoriya ng
mga miyembro ng komisyon. Ang taunang suweldong tinukoy sa resolusyon
ay dapat magkabisa sa at pagkaraan ng unang Lunes ng susunod na
Disyembre, maliban sa ang isang resolusyon ay dapat na pagtibayin o
magkabisa sa anumang taon na nagtataas ng taunang suweldo ng sinumang
opisyal ng estado kung, sa o bago ang kasunod na Hunyo 1, ang Direktor
na Pananalapi ay nasertipika sa komisyon, batay sa mga tantiya para sa
kasalukuyang taon ng pananalapi, na magkakaroon ng isang negatibong
balanse sa Hunyo 30 ng kasalukuyang taon ng pananalapi sa Espesyal
na Pondo para sa mga Kawalan ng Katiyakan sa Kabuhayan sa isang
halagang kapantay ng, o mas malaki sa, 1 porsiyento ng tinantiyang mga
kita ng Pangkalahatang Pondo.
(h) Sa pagtatag o pag-aakma ng taunang suweldo at ng mga benepisyong
medikal, dental, seguro, at ibang mga katulad na benepisyo, dapat isaalangalang ng komisyon ang lahat ng mga sumusunod:
(1) Ang dami ng oras na tuwiran o di-tuwirang may kaugnayan sa pagganap
ng mga tungkulin, gawain, at serbisyo ng isang opisyal ng estado.
(2) Ang halaga ng taunang suweldo at ng mga benepisyong medikal,
dental, seguro, at ibang mga katulad na benepisyo para sa ibang inihalal
at hinirang na mga opisyal at mga opisyal sa Estadong ito na may mga
maihahambing na responsibilidad, ang hukuman, at, kung magagawa, ang
pribadong sektor, kinikilala, gayunman, na ang mga opisyal ng estado ay
hindi tatanggap, at hindi umaasa ng pagtanggap, ng kabayaran sa mga
antas na katulad ng mga indibidwal sa pribadong sektor na may mga
maihahambing na karanasan at responsibilidad.
(3) Ang responsibilidad at saklaw ng awtoridad ng entidad kung saan
naglilingkod ang opisyal ng estado.
(4) Kung tinatantiya ng Direktor ng Pananalapi na magkakaroon ng
isang negatibong balanse sa Espesyal na Pondo para sa mga Kawalan
ng Katiyakan sa Kabuhayan sa isang halagang kapantay ng o mas malaki
sa 1 porsiyento ng tinantiyang mga kita ng Pangkalahatang Pondo sa
kasalukuyang taon ng pananalapi.
(i) Hanggang ang isang resolusyon na nagtatatag o nag-aakma ng
taunang suweldo at ng mga benepisyong medikal, dental, seguro, at ibang
mga katulad na benepisyo para sa mga opisyal ng estado ay magkabisa, ang
bawat opisyal ng estado ay dapat magpatuloy na tumanggap ng kaparehong
taunang suweldo at ng mga benepisyong medikal, dental, seguro, at ibang
mga katulad ng benepisyo na naunang natanggap.
(j) Lahat ng mga miyembro ng komisyon ay dapat tumanggap ng
kanilang mga aktuwal at kailangang gugulin, kabilang ang mga gugulin sa
paglalakbay, na kinailangan sa pagganap ng kanilang mga tungkulin. Ang
bawat miyembro ay dapat bayaran sa antas ng katulad ng mga miyembro, iba
sa tagapangulo, ng Komisyon sa mga Makatarungang Gawaing Pampulitika,
o sa kapalit nito, para sa bawat araw sa mga opisyal na tungkulin, hindi
hihigit sa 45 araw kada taon.
(k) Hangarin ng Lehislatura na ang paglikha ng komisyon ay hindi dapat
lumikha ng mga bagong gastos ng estado para sa mga tauhan at serbisyo. Ang
Kagawaran ng Pangangasiwa ng mga Tauhan, ang Lupon ng Pangangasiwa
ng Sistema ng Pagreretiro ng mga Pampublikong Empleyado, o ibang mga
angkop na ahensiya, o ang kanilang mga kapalit, ay dapat magbigay, mula
sa mga kasalukuyang tagapagdulot, ng mga tauhan at serbisyo sa komisyon
gaya ng kailangan para sa pagganap ng kanilang mga tungkulin.
(l) “Opisyal ng estado,” gaya ng pagkakagamit sa seksiyong ito, ay
nangangahulugang ang Gobernador, Tenyente Gobernador, Pangkalahatang
Abugado, Kontroler, Komisyonado ng Seguro, Sekretaryo ng Estado,
Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo, Ingat-yaman, miyembro ng
Lupon ng Pagpapantay, at Miyembro ng Lehislatura.
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Paano Boboto
Makakaboto ka nang personal sa lugar ng botohan na itinalaga sa iyo sa Araw ng Eleksiyon o makakaboto ka sa
pamamagitan ng koreo sa isang balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo.

Pagboto sa Lugar ng Botohan sa Araw ng Eleksiyon
Ang mga lugar ng botohan ay bukas sa California mula 7:00 a.m. hanggang 8:00 p.m. sa Araw ng Eleksiyon. Ang
ilang county ay nag-aalay ng maagang pagboto sa ilang lugar ng botohan bago ang Araw ng Eleksiyon. Pagdating mo
sa iyong lugar ng botohan, itatanong ng isang manggagawa sa botohan ang iyong pangalan at titingnan ang isang
opisyal na listahan ng mga nakarehistrong botante para sa lugar na iyon ng botohan. Pagkatapos mong pumirma sa
tabi ng iyong pangalan sa listahan, ang manggagawa sa botohan ay magbibigay sa iyo ng papel na balota, walangkatulad na passcode, o kard ng memorya ng kompyuter, depende sa sistema ng pagboto na ginagamit ng iyong
county. Pumunta sa isang pribadong kubol at simulan ang pagboto. Ang mga manggagawa sa botohan ay naroroon
upang tulungan ang mga botante sa proseso ng pagboto. Kung hindi ka pamilyar sa paraan ng pagboto ng balota,
itanong sa isang manggagawa sa botohan ang mga tagubilin kung paano gagamitin ang sistema ng pagboto. Kung
nagkamali ka sa pagmarka sa balota, itanong sa manggagawa sa botohan ang mga tagubilin kung paano iwawasto ang
isang pagkakamali sa balota. Kung kailangan mo, maaari kang humingi ng isang bagong balota at muling magsimula.
Ang mga pang-estado at pederal na batas ay nag-aatas na ang lahat ng mga botante ay makaboto ng kanilang
mga balota nang pribado at independiyente. Ang ilang sistema ng pagboto ay partikular na idinisenyo na nasa
isip ito upang tulungan ang mga botanteng may mga kapansanan. Ang bawat lugar ng botohan ay iniaatasan na
magkaroon ng isa o higit na makina sa pagboto na nagpapahintulot sa mga botante, kabilang ang mga bulag o
may kapansanan sa paningin, na bumoto nang walang tulong. Ang makina sa pagboto ay dapat ding
magpahintulot sa iyo na pribado at independiyenteng beripikahin ang iyong mga piniling iboto at, kung may
pagkakamali, pahintulutan ka na iwasto ang mga pinili bago bumoto ng panghuling balota.

Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo
Pagkatapos mong markahan ang iyong mga pinili sa iyong balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo, ilagay
ito sa opisyal na sobre na ipinagkakaloob ng opisina sa mga eleksiyon ng county at sarhan ito. Ilagay ang
wastong selyo sa sobre at pirmahan ang itinurong lugar sa labas ng sobre. Maaari mong ibalik ang iyong
binotohang balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo sa pamamagitan ng:
•

Pagpapakoreo nito sa opisina sa mga eleksiyon ng iyong county;

•

Pagbabalik nito nang personal sa alinmang lugar ng botohan o opisina sa mga eleksiyon sa loob ng iyong
county sa Araw ng Eleksiyon; o

•

Pag-aawtorisa sa isang legal na pinahihintulutang ikatlong partido (asawa, anak, magulang, lolo o lola, apo,
kapatid, o isang taong naninirahan sa bahay na tinitirahan mo rin) upang ibalik ang balota sa ngalan mo sa
alinmang lugar ng botohan o opisina sa mga eleksiyon sa loob ng iyong county sa Araw ng Eleksiyon.

Sa anumang kaso, ang iyong balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo ay dapat matanggap bago magsara ang
mga botohan sa 8:00 p.m. sa Araw ng Eleksiyon. Ang mga huling-dumating na balota ng pagboto sa
pamamagitan ng koreo ay hindi isasama sa pagbilang.
Kahit na natanggap mo ang iyong balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo, maaaring magbago ang iyong
isip at bumoto sa iyong lugar ng botohan sa Araw ng Eleksiyon. Gayunman, dapat mong dalhin ang iyong
balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo sa lugar ng botohan at ibigay ito sa isang manggagawa sa botohan
bilang kapalit ng isang balota sa lugar ng botohan. Kung hindi mo dala ang iyong balota ng pagboto sa
pamamagitan ng koreo, pahihintulutan kang bumoto ng isang “pansamantalang” balota, na isasama sa pagbilang
pagkatapos makumpirma ng mga opisyal sa mga eleksiyon na ikaw ay nakarehistro upang makaboto at hindi ka
bumoto nang higit sa isang beses sa eleksiyong iyon.
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Mga Patnubay na Impormasyon Para sa Botante na
Nasa Malalaking Letra at Audio
Ang Sekretarya ng Estado ay nagkakaloob ng Opisyal na Patnubay na Impormasyon
Para sa Botante sa malalaking-letra at pormang audio para sa mga may kapansanan
sa paningin sa Ingles, Tsino, Hapon, Koreano, Espanyol, Tagalog, at Biyetnamis.
Upang makahiling ng bersiyon sa malalaking letra o audio-cassette ng Opisyal
na Patnubay na Impormasyon Para sa Botante, pumunta sa www.sos.ca.gov/
elections/elections_vig_altformats.htm o tawagan ang walang-bayad na Linya ng
Botante ng Sekretarya ng Estado sa (800) 339-2957.
Para sa maaaring i-download na bersiyong audio ng Opisyal na Patnubay na
Impormasyon Para sa Botante, pumunta sa www.voterguide.sos.ca.gov/audio.

Mga Pang-estado at Pederal na Iniaatas na Pagkakakilanlan
ng Botante
Sa karamihan ng mga kaso, ang mga botante ng California ay hindi inaatasan na ipakita ang pagkakakilanlan bago
nila iboto ang kanilang balota. Kung ikaw ay bumoboto sa unang pagkakataon pagkatapos magparehistro sa
pamamagitan ng koreo at hindi ibinigay ang numero ng iyong lisensiya sa pagmamaneho, numero ng
pagkakakilanlan o identipikasyon sa California, o ang huling apat na numero ng iyong numero ng seguridad sosyal
sa kard ng pagpaparehistro, maaaring hingin sa iyo na ipakita ang isang anyo ng pagkakakilanlan kapag pumunta
ka sa presinto. Tiyakin na magdadala ka ng pagkakakilanlan sa lugar ng botohan o isama ang isang kopya nito sa
iyong balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo. Para sa isang listahan ng higit sa 30 tinatanggap na anyo ng
pagkakakilanlan, makipag-ugnayan sa opisina sa mga eleksiyon ng inyong county o bisitahin ang website ng
Sekretarya ng Estado at hanapin ang “HAVA ID Regulations” sa www.sos.ca.gov/elections/elections_regs.htm.

Impormasyon Tungkol sa Pagpaparehistro ng Botante
Ang pagpaparehistro upang makaboto ay madali at libre. Ang mga pormularyo ng pagpaparehistro ay makukuha
online sa www.sos.ca.gov at sa karamihan ng mga tanggapan ng koreo, mga aklatan, mga opisina ng pamahalaan
ng lunsod at county, at sa Opisina ng Sekretarya ng Estado ng California. Maaari mo ring hilingin na ipadala sa
iyo ang isang pormularyo ng pagpaparehistro sa pamamagitan ng pagtawag sa opisina sa mga eleksiyon ng iyong
county o sa walang-bayad na Linya ng Botante ng Sekretarya ng Estado sa (800) 339-2957.
Upang magparehistro para makaboto ikaw ay dapat na isang mamamayan ng Estados Unidos, isang residente ng
California, hindi kukulangin sa 18 taong gulang sa Araw ng Eleksiyon, wala sa bilangguan o hindi parolado para
sa napatunayang felony, at hindi nahatulan na walang-kakayahan ang isip ng isang hukuman.
Ikaw ay responsable para sa pagsasapanahon ng iyong impormasyon sa pagpaparehistro ng botante. Magagawa
mo ito sa pamamagitan ng pagbabalik ng isa pang pormularyo ng pagpaparehistro ng botante na may bagong
impormasyon. Dapat mong isapanahon ang iyong pagpaparehistro ng botante kung ikaw ay:
•

Nagpalit ng iyong tirahan,

•

Nagpalit ng iyong direksiyong pangkoreo,

•

Nagpalit ng iyong pangalan, o

•

Gustong magpalit o pumili ng isang partidong pampulitika.
|
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MGA OPISINA SA MGA ELEKSIYON NG COUNTY

ALAMEDA COUNTY

1225 Fallon Street, Room G-1
Oakland, CA 94612
(510) 272-6973
www.acgov.org/rov

ALPINE COUNTY

GLENN COUNTY

516 W. Sycamore Street, 2nd Floor
Willows, CA 95988
(530) 934-6414
http://www.countyofglenn.net/govt/
departments/elections/

99 Water Street
P.O. Box 158
Markleeville, CA 96120
(530) 694-2281
www.alpinecountyca.gov

HUMBOLDT COUNTY

AMADOR COUNTY

IMPERIAL COUNTY

810 Court Street
Jackson, CA 95642
(209) 223-6465
www.co.amador.ca.us

BUTTE COUNTY

25 County Center Drive, Suite I
Oroville, CA 95965-3375
(530) 538-7761 o (800) 894-7761
http://clerk-recorder.buttecounty.net

CALAVERAS COUNTY

891 Mountain Ranch Road
San Andreas, CA 95249
(209) 754-6376
www.co.calaveras.ca.us

COLUSA COUNTY

546 Jay Street, Suite 200
Colusa, CA 95932
(530) 458-0500
www.colusacountyclerk.com

CONTRA COSTA COUNTY
555 Escobar Street
P.O. Box 271
Martinez, CA 94553
(925) 335-7800
www.cocovote.us

DEL NORTE COUNTY

981 H Street, Room 160
Crescent City, CA 95531
(707) 465-0383
www.dnco.org

EL DORADO COUNTY

3033 H Street, Room 20
Eureka, CA 95501
(707) 445-7678 o (707) 445-7481
www.co.humboldt.ca.us/election
940 West Main Street, Suite 202
El Centro, CA 92243
(760) 482-4226
www.imperialcounty.net/elections

INYO COUNTY

168 N. Edwards Street
P.O. Box F
Independence, CA 93526
(760) 878-0224
www.inyocounty.us

KERN COUNTY

1115 Truxtun Avenue
Bakersfield, CA 93301
(661) 868-3590
www.co.kern.ca.us/elections/

KINGS COUNTY-ELECTIONS

1400 W. Lacey Blvd.
Hanford, CA 93230
(559) 582-3211 ext. 4401
http://www.countyofkings.com/acr/
elections/index.html

LAKE COUNTY

255 N. Forbes Street, Room 209
Lakeport, CA 95453-4748
(707) 263-2372
www.co.lake.ca.us

LASSEN COUNTY

220 S. Lassen Street, Suite 5
Susanville, CA 96130
(530) 251-8217
www.lassencounty.org

2850 Fairlane Court
P.O. Box 678001
Placerville, CA 95667
(530) 621-7480
www.co.el-dorado.ca.us/elections

LOS ANGELES COUNTY

FRESNO COUNTY

MADERA COUNTY

2221 Kern Street
Fresno, CA 93721
(559) 488-3246
www.co.fresno.ca.us
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12400 Imperial Highway
Norwalk, CA 90650-8350
(800) 481-8683 o (562) 466-1310
www.lavote.net
200 West 4th Street, 1st Floor
Madera, CA 93637
(559) 675-7720
www.madera-county.com/
countyclerk/index.html

M ga Op i si n a s a Mg a El e ks iyo n n g C o u n ty

MARIN COUNTY

3501 Civic Center Drive, Room 121
San Rafael, CA 94903
P.O. Box E
San Rafael, CA 94913
(415) 499-6456
www.marinvotes.org

MARIPOSA COUNTY
4982 10th Street
P.O. Box 247
Mariposa, CA 95338
(209) 966-2007
www.mariposacounty.org

MENDOCINO COUNTY

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

MERCED COUNTY

2222 M Street, Room 14
Merced, CA 95340
(209) 385-7541
http://www.co.merced.ca.us/
elections

MODOC COUNTY

204 S. Court Street
Alturas, CA 96101-0131
(530) 233-6200

MONO COUNTY

74 School Street, Annex I
P.O. Box 237
Bridgeport, CA 93517
(760) 932-5537
www.monocounty.ca.gov

MONTEREY COUNTY

1370-B South Main Street
P.O. Box 4400
Salinas, CA 93912
(831) 796-1499
www.montereycountyelections.us

NAPA COUNTY

900 Coombs Street, Suite 256
Napa, CA 94559
(707) 253-4321
www.co.napa.ca.us

NEVADA COUNTY

950 Maidu Avenue
Nevada City, CA 95959
(530) 265-1298
www.mynevadacounty.com/elections

MGA OPISINA SA MGA ELEKSIYON NG COUNTY

ORANGE COUNTY

SAN LUIS OBISPO COUNTY

STANISLAUS COUNTY

PLACER COUNTY

SAN MATEO COUNTY

SUTTER COUNTY

PLUMAS COUNTY

SANTA BARBARA COUNTY

TEHAMA COUNTY

P.O. Box 11298
Santa Ana, CA 92711
(714) 567-7600
www.ocvote.com
P.O. Box 5278
Auburn, CA 95604
(530) 886-5650
www.placer.ca.gov/elections
520 Main Street, Room 102
Quincy, CA 95971
(530) 283-6256
www.countyofplumas.com

RIVERSIDE COUNTY

2724 Gateway Drive
Riverside, CA 92507-0918
(951) 486-7200
www.voteinfo.net

SACRAMENTO COUNTY

7000 65th Street, Suite A
Sacramento, CA 95823-2315
(916) 875-6451
www.elections.saccounty.net

SAN BENITO COUNTY

Courthouse
440 Fifth Street, Room 206
Hollister, CA 95023-3843
(831) 636-4016
www.sbcvote.us

SAN BERNARDINO COUNTY
777 E. Rialto Avenue
San Bernardino, CA 92415
(909) 387-8300
www.sbcrov.com

SAN DIEGO COUNTY

5201 Ruffin Road, Suite I
San Diego, CA 92123
(858) 565-5800
www.sdvote.com

SAN FRANCISCO COUNTY

City Hall
1 Dr. Carlton B. Goodlett Place, #48
San Francisco, CA 94102
(415) 554-4375
www.sfgov.org/site/elections

SAN JOAQUIN COUNTY
212 N. San Joaquin Street
Stockton, CA 95202
(209) 468-2885
www.sjcrov.org

1055 Monterey Street, D-120
San Luis Obispo, CA 93408
(805) 781-5228
www.slocounty.ca.gov/clerk

1021 I Street, Suite 101
Modesto, CA 95354-2331
(209) 525-5200
www.stanvote.com

40 Tower Road
San Mateo, CA 94402
(650) 312-5222
www.shapethefuture.org

1435 Veterans Memorial Circle
Yuba City, CA 95993
(530) 822-7122
www.suttercounty.org

130 E. Victoria Street, Suite 200
P.O. Box 159
Santa Barbara, CA 93102
(800) SBC-VOTE
(805) 568-2200
www.sbcvote.com

444 Oak Street, Room C
P.O. Box 250
Red Bluff, CA 96080
(530) 527-8190
http://www.co.tehama.ca.us/

TRINITY COUNTY

1555 Berger Drive, Building 2
San Jose, CA 95112
(408) 299-VOTE o (866) 430-VOTE
www.sccvote.org

11 Court Street
P.O. Box 1215
Weaverville, CA 96093
(530) 623-1220
www.trinitycounty.org

SANTA CRUZ COUNTY

TULARE COUNTY

SHASTA COUNTY

TUOLUMNE COUNTY

SANTA CLARA COUNTY

701 Ocean Street, Room 210
Santa Cruz, CA 95060-4076
(831) 454-2060
www.votescount.com

5951 S. Mooney Blvd.
Visalia, CA 93277
(559) 733-6275
www.tularecoelections.org

1643 Market Street
Redding, CA 96001
(530) 225-5730
www.elections.co.shasta.ca.us

Administration Center
2 S. Green Street
Sonora, CA 95370-4696
(209) 533-5570
www.tuolumnecounty.ca.gov

SIERRA COUNTY

P.O. Drawer D
Downieville, CA 95936
(530) 289-3295
www.sierracounty.ws

VENTURA COUNTY

800 S. Victoria Avenue, L-1200
Ventura, CA 93009-1200
(805) 654-2664 o (805) 654-2781
recorder.countyofventura.org/
elections.htm

SISKIYOU COUNTY

510 N. Main Street
Yreka, CA 96097
(530) 842-8084 o
(888) 854-2000 ext. 8084
www.co.siskiyou.ca.us/clerk/
index.htm

YOLO COUNTY

625 Court Street, Room B05
Woodland, CA 95695
(530) 666-8133
www.yoloelections.org

SOLANO COUNTY

YUBA COUNTY

675 Texas Street, Suite 2600
Fairfield, CA 94533
(707) 784-6675
www.co.solano.ca.us/depts/rov/

915 8th Street, Suite 107
Marysville, CA 95901-5273
(530) 749-7855
elections.co.yuba.ca.us

SONOMA COUNTY

435 Fiscal Drive
P.O. Box 11485
Santa Rosa, CA 95406-1485
(707) 565-6800 o (800) 750-VOTE
www.sonoma-county.org/regvoter
M g a Op isina sa M g a Ele k siyon ng County
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Kumita ng Pera at Gumawa ng Pagkakaiba . . .
Maglingkod Bilang Manggagawa sa Botohan sa Araw
ng Eleksiyon!
Bilang karagdagan sa pagkuha ng aktuwal na karanasan sa mga kasangkapan ng ating
demokrasya, ang mga manggagawa sa botohan ay maaaring kumita ng ekstrang pera
para sa kanilang mahalagang serbisyo sa Araw ng Eleksiyon.
Maaari kang maglingkod bilang isang manggagawa sa botohan kung ikaw ay:
• Isang nakarehistrong botante, o
• Isang estudyante sa mataas na paaralan na:
• isang mamamayan ng Estados Unidos;
• hindi kukulangin sa 16 na taong gulang sa panahon na ikaw ay maglilingkod;
• may pangkalahatang marka na hindi kukulangin sa 2.5; at
• isang estudyanteng may magandang katayuan sa isang pampubliko o
pribadong paaralan.
Makipag-ugnayan sa iyong lokal na opisyal sa mga eleksiyon o tumawag sa (800) 339-2957
para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagiging isang manggagawa sa botohan.
Kung ikaw ay isang empleyado ng pamahalaan ng estado, maaari kang magbakasyon sa
trabaho, nang hindi mawawalan ng suweldo, upang maglingkod bilang manggagawa sa
lugar ng botohan kung magbibigay ka ng sapat na paunawa sa iyong departamento at
inaprobahan ng iyong superbisor ang kahilingan.

Komisyon ng mga Mamamayan sa Pagbabago ng Distrito
Noong Nobyembre 4, 2008, ipinasa ng mga botante ng California ang Proposisyon 11, ang
Batas na mga Botante Muna (Batas), na siyang bagong batas ng California na tumatawag ng
pagpili ng isang Komisyon ng mga Mamamayan sa Pagbabago ng Distrito (Komisyon) na
guguhit ng mga linyang hangganan para sa mga distrito ng Asembleya ng Estado, Senado
ng Estado, at Lupon ng Pagpapantay ng Estado. Ipinagkatiwala ng mga botante sa Tagasuri
ng Estado ng California ang pagbuo ng Komisyon ng mga taga-California upang ipatupad
ang Batas, at ang aktibidad ay patuloy upang alistuhan ang lahat ng mga interesadong tao.
Kung interesado kang mag-aplay upang maging bahagi ng Komisyon ng mga Mamamayan
sa Pagbabago ng Distrito, bisitahin ang website ng Tagasuri ng Estado ng California ngayon
sa http://www.bsa.ca.gov/redistricting o tawagan ang opisina sa (866) 356-5217.
Madalas na tingnan ang website para sa mga pagsasapanahon. Ang proseso ng
aplikasyon para sa Komisyon ay magsisimula nang hindi lalampas sa Enero 1, 2010.
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BATAS SA MGA
KARAPATAN NG BOTANTE
1.

2.

3.

4.
5.

Ikaw ay may karapatang bumoto kung ikaw ay isang
balidong rehistradong botante.
Ang kahulugan ng isang rehistradong botante ay
isang mamamayan ng Estados Unidos na nakatira sa
estadong ito, na may edad na hindi kukulangin sa
18 taon at wala sa bilangguan o nasa paglayang maypasubali para sa napatunayang krimen, at nakarehistro
na bumoto sa kaniyang kasalukuyang tirahan.
Ikaw ay may karapatang bumoto ng isang
probisyonal na balota kung ang iyong pangalan ay
hindi nakalista sa mga talaan ng bumoboto.
Ikaw ay may karapatang bumoto kung ikaw ay nasa
lugar at nakapila sa lugar ng pagbobotohan bago
magsara ang botohan.
Ikaw ay may karapatang bumoto ng sekretong
balota na malaya sa pananakot.
Ikaw ay may karapatang tumanggap ng isang
bagong balota kung, bago ka bumoto, naniniwala
ka na ikaw ay nagkamali.
Kung sa anumang oras bago ka bumoto, naniniwala
ka na ikaw ay nagkamali, ikaw ay may karapatang
magpalit ng iyong nasirang balota para sa isang bagong
balota. Ang mga botanteng bumoboto sa pamamagitan
ng koreo ay maaari ring humiling at tumanggap ng
bagong balota kung ibinalik nila ang kanilang nasirang
balota sa isang opisyal ng mga eleksiyon bago magsara
ang botohan sa araw ng eleksiyon.

6.

Ikaw ay may karapatang tumanggap ng tulong sa
pagboto, kung ikaw ay hindi makaboto nang
walang tulong.
7. Ikaw ay may karapatang magsauli ng isang
nakumpletong balota ng bumoboto sa pamamagitan
ng koreo sa alinmang presinto sa county.
8. Ikaw ay may karapatan sa mga materyal ng
eleksiyon sa ibang lengguwahe, kung may
sapat na mga residente sa iyong presinto upang
magarantiyahan ang paggawa.
9. Ikaw ay may karapatang magtanong tungkol sa
mga pamamaraan ng eleksiyon at magmanman sa
proseso ng eleksiyon.
Ikaw ay may karapatang magtanong sa lupon ng
presinto at mga opisyal ng mga eleksiyon tungkol
sa mga pamamaraan ng eleksiyon at tumanggap
ng kasagutan o idirekta sa naaangkop na opisyal
para sa sagot. Gayunman, kung ang walang-tigil
na pagtatanong ay nakakaistorbo sa pagsagawa ng
kanilang tungkulin, ang lupon o mga opisyal ng
mga eleksiyon ay maaaring huminto sa pagsagot sa
mga tanong.
10. Ikaw ay may karapatang mag-ulat ng anumang
hindi legal o may-panlilinlang na aktibidad sa isang
lokal na opisyal ng mga eleksiyon o sa Tanggapan ng
Sekretarya ng Estado.

Kung sa paniniwala mo ay tinanggihan ka ng anuman sa mga karapatang ito, o kung may
nalalaman kang pandaraya o maling kilos sa eleksiyon, mangyaring tumawag sa kompidensiyal
na walang-bayad na Linya ng Botante ng Sekretarya ng Estado sa (800) 339-2957.
Ang impormasyon sa iyong sinumpaang pahayag na rehistrasyon ng botante ay gagamitin ng mga opisyal ng mga eleksiyon
upang padalhan ka ng impormasyon tungkol sa proseso ng pagboto, kagaya ng lokasyon ng iyong lugar ng pagbobotohan
at ang mga isyu at kandidato na makikita sa balota. Ang pang-komersiyong paggamit ng impormasyon ng rehistrasyon ng
botante ay ipinagbabawal ng batas at ito ay pagkakasala. Ang impormasyon ng botante ay maaaring ibigay sa isang kandidato
para sa katungkulan, isang komite ng panukalang-batas sa balota, o iba pang mga tao para sa mga layuning nauukol sa
eleksiyon, pag-aaral, pamamahayag, pampulitika, o pamahalaan, na pinagpasiyahan ng Sekretarya ng Estado. Ang lisensiya sa
pagmamaneho at numero sa panlipunang seguridad, o ang iyong pirma na makikita sa iyong kard ng rehistrasyon ng botante,
ay hindi maaaring ipamigay para sa mga layuning ito. Kung ikaw ay may anumang mga tanong tungkol sa paggamit ng
impormasyon ng botante o nais mong iulat ang pinaghihinalaaang maling paggamit ng ganitong impormasyon, mangyaring
tumawag sa Linya ng Botante ng Sekretarya ng Estado sa (800) 339-2957.
Ang mga partikular na botanteng humaharap sa mga sitwasyon na may panganib sa buhay ay maaaring kuwalipikado para sa
kompidensiyal na katayuan ng botante. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring kontakin ang programang Safe at Home
ng Sekretarya ng Estado na walang-bayad sa (877) 322-5227 o bisitahin ang Web site ng Sekretarya ng Estado sa www.sos.ca.gov.
Ba t a s sa M g a Ka ra p a t a n ng B otante
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OPISYAL NA PATNUBAY NA IMPORMASYON PARA SA BOTANTE

Para sa mga karagdagang kopya ng Patnubay na
Impormasyon para sa Botante sa alinman sa mga
sumusunod na lengguwahe, mangyaring tumawag:

Tandaang Bumoto!
Martes, Mayo 19, 2009
Ang mga pagbobotohan ay bukas mula
7:00 ng umaga hanggang 8:00 ng gabi.

English: (800) 345-VOTE (8683)
Español/Spanish: (800) 232-VOTA (8682)
/Japanese: (800) 339-2865
/Vietnamese: (800) 339-8163
Tagalog: (800) 339-2957
/Chinese: (800) 339-2857
/Korean: (866) 575-1558
TDD: (800) 833-8683

Lunes, Mayo 4, 2009
Huling araw upang magparehistro para bumoto.

Sa pagsisikap na mabawasan ang gastos sa eleksiyon, inawtorisa ng
Lehislatura ng Estado ang Estado at mga county na magpadala sa koreo
ng isang patnubay lamang sa mga tirahan kung saan mahigit na isang
botante na may parehong apelyido ay nakatira. Maaari kayong kumuha ng
mga karagdagang kopya sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa opisyal
sa mga eleksiyon ng inyong county o sa pamamagitan ng pagtawag sa
(800) 339-2957.
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