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Mahal na Kapwa Botante:

Sa pagpaparehistro para makaboto, gumawa ka ng unang hakbang sa pagganap ng isang aktibong tungkulin 
sa pagpapasiya ng hinaharap ng California.  Ngayon, upang makatulong sa iyo na gawin ang iyong mga 
desisyon, nilikha ng aking opisina itong Opisyal na Patnubay na Impormasyon Para sa Botante – isa lamang 
sa mga kapaki-pakinabang na kasangkapan para sa pagkuha ng karagdagang kaalaman tungkol sa kung ano 
ang tataglayin ng iyong balota at kung paano gagana ang mga primaryang halalan sa taong ito sa California.  
Ang impormasyon tungkol sa mga kandidato at panukala na natatangi para sa iyong rehiyon ay makukuha 
sa buklet ng halimbawang balota ng iyong county.  At para sa iba pang mga detalye tungkol sa proseso ng 
halalan – kabilang ang kung paano aalamin ang iyong katayuan sa pagpaparehistro bilang botante, saan dapat 
bumoto, o kung ang iyong balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo ay natanggap – bisitahin ang www.
sos.ca.gov/elections o tumawag sa (800) 339-2957.

Ang pagboto ay madali, at bawat nakarehistrong botante ay makapipiling bumoto sa pamamagitan ng koreo 
o sa isang lokal na lugar ng botohan.  Ang huling araw upang humiling ng balota ng pagboto sa pamamagitan 
ng koreo mula sa opisina sa mga halalan ng iyong county ay Mayo 29.

May iba pang mga paraan upang lumahok sa proseso ng halalan.

• Maging isang manggagawa sa Araw ng Halalan, tumutulong na gawing mas madali ang pagboto para 
sa lahat ng karapat-dapat na botante at pinangangalagaan ang mga balota hanggang mabilang ang mga 
ito ng mga opisyal sa mga halalan.

• Palaganapin ang salita tungkol sa mga huling-araw ng pagpaparehistro ng botante at mga karapatan sa 
pagboto sa pamamagitan ng mga email, mga tawag sa telepono, ang mga polyeto, at mga paskil.

• Tumulong na bigyan ng kaalaman ang ibang mga botante tungkol sa mga kandidato at isyu sa 
pamamagitan ng pagtatatag ng mga grupong tumalakay o paglahok sa mga debate kasama ng mga 
kaibigan, pamilya, at mga lider ng komunidad.

Ang patnubay na ito ay nagtataglay ng mga titulo at buod ng mga panukala sa balota ng estado na inihanda 
ni Pangkalahatang Abugada Kamala D. Harris; mga walang-pinapanigang pagsusuri ng mga panukala sa 
balota at posibleng mga gastos ng mga nagbabayad ng buwis na inihanda ni Pambatasang Manunuri Mac 
Taylor; mga pangangatwirang panig at laban sa mga panukala sa balota na inihanda ng mga tagapagtaguyod 
at kalaban; teksto ng mga iminumungkahing batas na inihanda ni Pambatasang Abugada Diane F. Boyer-
Vine na nagbasa rin ng mga pruweba; at ibang kapaki-pakinabang na impormasyon.  Ang paglilimbag ng 
patnubay ay ginawa sa ilalim ng pangangasiwa ni Umaaktong Tagalimbag ng Estado Kevin P. Hannah.

Isang magandang pribilehiyo sa isang demokrasya na magkaroon ng karapatang pumili at ng karapatang 
isatinig ang iyong opinyon.  Gaya ng alam mo, may ilang labanan na tunay na pinagpapasiyahan ng ilang 
boto lamang.  Hinihimok kita na mag-ukol ng oras upang basahing mabuti ang tungkol sa bawat kandidato 
at panukala sa balota—at alamin ang iyong mga karapatan sa pagboto.

Salamat sa pagiging seryoso mo sa iyong pananagutang sibil at pagpaparinig ng iyong tinig!

Kalihim ng Estado
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Mga Primaryang Halalan sa California
Ang Batas sa Bukas na Primarya ng Nangungunang Dalawang Kandidato ay nag-aatas na ang lahat ng kandidato para sa isang 
iminungkahi-ng-botante na katungkulan ay ilista sa iisang balota. Dating kilala bilang mga partidistang katungkulan, ang mga 
iminumungkahi-ng-botante na katungkulan ay mga pambatasang katungkulan ng estado, mga katungkulang pangkongreso ng 
Estados Unidos, at mga katungkulan ayon sa saligang-batas ng estado.
Sa bagong sistemang ito ng bukas na primarya, makakaboto ka para sa sinumang kandidato, anuman ang kinakatigang partido 
na ipinabatid mo sa iyong porma ng pagpaparehistro ng botante. Dalawang kandidato lamang na tumanggap ng karamihan ng 
mga boto—anuman ang kinakatigang partido—ang susulong sa pangkalahatang halalan anuman ang mga kabuuan ng boto. 
Kung ang kandidato ay tumanggap ng mayoriya ng boto (50 porsiyento +1), ang isang pangkalahatang halalan ay dapat pa ring 
ganapin. Kahit na may dalawa lamang kandidato sa bukas na primarya, ang isang pangkalahatang halalan ay iniaatas pa rin.
Ang mga isinusulat-lamang na kandidato para sa mga iminumungkahi-ng-botante na katungkulan ay makatatakbo pa rin 
sa primaryang halalan. Gayunman, ang isang isinusulat-lamang na kandidato ay makasusulong lamang sa pangkahalatang 
halalan kung ang kandidato ay isa sa dalawang nakakuha ng pinakamaraming boto sa primaryang halalan. Dagdag dito, walang 
independiyenteng proseso ng pagmungkahi para sa isang pangkalahatang halalan.
Ang bagong bukas na sistema ng primarya ng California ay hindi umaaplay sa mga kandidatong kumakandidato para sa 
Presidente ng Estados Unidos, komite sentral ng county, o mga lokal na opisina.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pampanguluhang primarya ng Hunyo 5, tingnan ang pahina 5 ng patnubay na ito. 
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga primaryang halalan ng California, kabilang ang mga madalas itanong at mga 
sertipikadong listahan ng mga kandidato para sa mga iminumungkahi-ng-botante na katungkulan sa inyong lugar, bisitahin ang 
www.sos.ca.gov/elections o tawagan ang (800) 339-2957.
Ang batas ng California ay nag-aatas na ang sumusunod na impormasyon ay ililimbag sa patnubay na ito.

Mga Iminumungkahi-ng-Partido/Partidistang Katungkulan
Ang mga partidong pampulitika ay maaaring pormal na magmungkahi ng mga kandidato para sa mga iminumungkahi-ng-
partido/partidistang katungkulan sa primaryang halalan. Ang isang iminungkahing kandidato ay kakatawan sa partidong iyon 
bilang opisyal na kandidato nito para sa partikular na katungkulan sa pangkalahatang halalan at ang balota ay magpapakita 
ng opisyal na pagtatalaga. Ang nakakuha ng pinakaraming boto para sa bawat partido sa primaryang halalan ay susulong sa 
pangkalahatang halalan. Ang mga partido ay maghahalal din ng mga opisyal ng mga komite sentral sa primaryang halalan.
Ang isang botante ay makaboboto lamang sa primaryang halalan ng partidong pampulitika na nagsiwalat siya ng pagkatig 
noong nagparehistro para makaboto. Gayunman, ang isang partidong pampulitika ay maaaring magpahintulot sa isang tao na 
tumangging magsiwalat ng kinakatigang partido na bumoto sa primaryang halalan ng partidong iyon.

Mga Iminumungkahi-ng-Botante na Katungkulan
Ang mga partidong pampulitika ay hindi karapat-dapat na pormal na magmungkahi ng mga kandidato para sa mga 
iminumungkahi-ng-botante na katungkulan sa primaryang halalan. Ang isang kandidatong iminungkahi para sa isang 
iminumungkahi-ng-botante na katungkulan sa primaryang halalan ay ang iminungkahi ng mga tao at hindi ang opisyal 
na iminungkahi ng alinmang partido sa pangkalahatang halalan. Ang isang kandidato para sa pagmungkahi sa isang 
iminumungkahi-ng-botante na katungkulan ay dapat ihayag ang kanyang kinakatigang partido, o kawalan ng kinakatigang 
partido, sa balota, pero ang pagtatalaga ng kinakatigang partido ay pinipili ng kandidato lamang at ipinakikita para sa 
impormasyon ng mga botante lamang. Ito ay hindi nangangahulugan na ang kandidato ay iminungkahi o inendorso ng 
itinalagang partido, o may pagkakaugnay sa pagitan ng partido at kandidato, at walang kandidatong iminungkahi ng mga 
botante na dapat ituring na opisyal na iminungkahing kandidato ng alinmang partidong pampulitika. Sa buklet ng halimbawang 
balota ng county, ang mga partido ay maaaring maglista ng mga kandidato para sa mga iminumungkahi-ng-botante na 
katungkulan na tumanggap ng opisyal na pagrekomenda ng partido.
Sinumang botante ay maaaring bumoto para sa sinumang kandidato para sa isang iminumungkahi-ng-botante na katungkulan, 
kung sila ay nakatutugon sa ibang mga kuwalipikasyon na iniaatas upang makaboto para sa katungkulang iyon. Ang dalawang 
nakakuha ng pinakaraming boto sa primaryang halalan ay susulong sa pangkalahatang halalan para sa iminumungkahi-ng-
botante na katungkulan kahit na ang parehong kandidato ay tumukoy ng pagtatalaga sa iisang kinakatigang partido. Walang 
partido na karapat-dapat isulong ang isang kandidato na may itinalagang kinakatigang partido sa pangkalahatang halalan,  
maliban kung ang kandidato ay isa sa dalawang pinakamarami ang mga nakuhang boto sa primaryang halalan.

Mga Di-partidistang Katungkulan
Ang mga partidong pampulitika ay hindi karapat-dapat na magmungkahi ng mga kandidato para sa mga di-partidistang 
katungkulan sa primaryang halalan, at ang isang kandidato sa primaryang halalan ay hindi ang opisyal na iminungkahi ng 
alinmang partido para sa partikular na katungkulan sa pangkalahatang halalan. Ang isang kandidato para sa pagmungkahi sa 
isang di-partidistang katungkulan ay maaaring HINDI magtalaga ng kanyang kinakatigang partido, o kawalan ng kinakatigang 
partido, sa balota. Ang dalawang nakakuha ng pinakaraming boto sa primaryang halalan ay susulong sa pangkalahatang halalan 
para sa di-partidistang katungkulan.
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Mahalagang Impormasyon Tungkol sa Pampanguluhang Primaryang Halalan 
na Ito at mga Botanteng Walang Kinakatigang Partidong Pampulitika
Kinakatigang Partido
Ang batas ng California ay nag-aatas na ang katawagang "kinakatigang partido" ay gamitin ngayon bilang kapalit ng katawagang 
"kinasasapiang partido."  Sa porma ng pagpaparehistro ng botante, ang isang botante ay maaaring pumili na ipabatid o hindi ang 
pagkatig sa isang partidong pampulitika. Ang isang botanteng walang kinakatigang partido (NPP) ay sinumang pumili na huwag 
ipabatid ang isang partidong pampulitika noong siya ay nagparehistro para makaboto.  Ang mga botanteng dating kilala bilang 
mga tumangging-magpahayag na botante (dahil wala silang kinasasapiang partido) ay kilala ngayon bilang walang kinakatigang 
partido.

Mga Primaryang Halalan
Maraming labanan ng kandidato sa inyong balota ng Hunyo 5 na pinamamahalaan ng isang bagong batas sa bukas na 
primaryang halalan na nagkabisa sa taong ito.  Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Batas sa Bukas na Primarya ng 
Nangungunang Dalawang Kandidato, tingnan ang pahina 4 ng patnubay na ito.
Ang batas sa bukas na primarya ng estado ay hindi umaaplay sa mga kandidatong tumatakbo para Presidente ng Estados Unidos, 
para sa komite sentral ng county, o lokal na opisina.  Ang mga kuwalipikadong partidong pampulitika sa California ay maaaring 
magsagawa ng mga pampanguluhang primarya sa isa sa dalawang paraan:

•	 Saradong pampanguluhang primarya, kung saan ang mga botante lamang na nagpabatid ng pagkatig sa partido ang 
maaaring bumoto para sa pampanguluhang iminungkahi ng partidong iyon.

•	 Binagong-saradong primarya, kung saan ang partido ay nagpapahintulot din sa mga botante na hindi inilahad ang 
kinakatigang partido na bumoto para pampanguluhang iminungkahi ng partidong iyon.

Kung ang isang kuwalipikadong partidong pampulitika ay pumiling magsagawa ng isang binagong-saradong pampanguluhang 
primarya, ang partido ay dapat magbigay ng paunawa sa Kalihim ng Estado ng California nang hindi lalampas ang ika-135 araw 
bago ang Araw ng Halalan.  Ang mga sumusunod na partidong pampulitika ay nagpapahintulot sa mga NPP na botante na 
hilingin at botohan ang kanilang balota ng pampanguluhang primarya ng Hunyo 5:

•	 Partidong Amerikanong Independiyente

•	 Partidong Demokratiko
Kung ipinabatid mo ang pagkatig sa isang partidong pampulitika noong nagparehistro ka para makaboto, maaari ka lamang 
bumoto para sa isang pampanguluhang kandidato sa pampanguluhang primaryang halalan ng partidong iyon.
Kung hindi ka nagpabatid ng pagkatig sa isang partidong pampulitika noong nagparehistro ka upang makaboto, ang ilan sa 
partidong pampulitika ay magpapahintulot pa rin sa iyo na bumoto para sa kanilang mga pampanguluhang kandidato.  Ang mga 
NPP na botante ay maaaring humiling ng isang balota ng alinmang partidong pampulitika na nagbigay ng paunawa sa Kalihim 
ng Estado na ito ay magpapahintulot sa mga NPP na botante na tumulong na magmungkahi ng kanilang mga pampanguluhang 
kandidato.  HINDI ka maaaring humiling ng higit sa isang pampanguluhang balota ng partido.
Kung hindi ka humiling ng isang partikular na balota, bibigyan ka ng isang NPP na balota na nagtataglay ng mga panukala at 
mga pangalan lamang ng mga kandidato para sa mga bukas na primarya na katungkulan.

Kung Bumoboto Ka sa Pamamagitan ng Koreo
Ang bawat opisina ng county sa mga halalan ay inaatasan na padalhan ang lahat ng NPP na botante na nakarehistro bilang mga 
botanteng permanenteng bumoboto sa pamamagitan ng koreo ng isang paunawa at aplikasyon tungkol sa pagboto sa primaryang 
halalan.  Ang paunawa ay dapat magbigay-alam sa botante na siya ay maaaring humiling ng isang balota ng pagboto sa 
pamamagitan ng koreo para sa isang partikular na partidong pampulitika para sa pampanguluhang primarya kung ang partidong 
iyon ay nagpahintulot sa mga NPP na botante na makaboto sa kanilang primarya.  Kung ikaw ay isang botante ng pagboto sa 
pamamagitan ng koreo at gusto mong lumahok sa pampanguluhang primarya ng isa sa mga kalahok na partido, dapat mong 
hilingin ang balota ng partido bago ka isyuhan ng isang balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo.  Kung ikaw ay naisyuhan 
na ng isang NPP na balota pero gusto mong humiling ng isang balota mula sa isa ng mga kalahok na partido, dapat kang 
makipag-ugnayan sa inyong opisina ng county sa mga halalan.



6 |

Tungkol sa mga Pangangatwiran sa Balota
Ang Opisina ng Kalihim ng Estado ay hindi sumusulat ng mga pangangatwiran sa balota. Ang mga pangangatwirang 
panig at laban sa mga panukala sa balota ay ibinibigay ng mga tagapagtaguyod at kalaban ng mga panukala sa balota. 
Kung maraming pangangatwiran ang isinumite na panig o laban sa isang panukala, ang batas ay nag-aatas na ang unang 
priyoridad ay ibigay sa mga pangangatwirang isinulat ng mga mambabatas sa kaso ng mga pambatasang panukala, at ang 
mga pangangatwirang isinulat ng mga tagapagtaguyod ng isang inisyatibo o reperendum sa kaso ng isang inisyatibo o 
reperendum na panukala. Ang kasunod na priyoridad para sa lahat ng panukala 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 gawan 
ng pagtiyak ng katumpakan o palitan sa anumang paraan maliban kung ang isang hukuman ay nag-utos na ito ay palitan.

Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo sa California
Sinumang nakarehistrong botante ay makaboboto sa pamamagitan ng koreo sa California. Upang bumoto sa pamamagitan 
ng koreo, dapat kang mag-aplay sa opisina sa mga halalan ng iyong county para sa isang balota ng pagboto sa pamamagitan 
ng koreo nang hindi lalampas ang pitong araw bago ang Araw ng Halalan. Magagamit mo ang porma sa buklet ng 
halimbawang balota ng county na natanggap mo sa koreo ilang linggo bago ang Araw ng Halalan upang mag-aplay para sa 
isang balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo, o ipadala ang iyong nakasulat na kahilingan sa opisina sa mga halalan 
ng iyong county. Ang iyong kahilingan ay dapat kasama ang iyong nakalimbag na pangalan at ang direksiyon kung saan 
ka naninirahan, ang direksiyon na gusto mong matanggap ang iyong balota ng pagboto sa pamamagitan ng balota, iyong 
pirma, at ang pangalan at petsa ng halalan kung saan gusto mong bumoto sa pamamagitan ng koreo.
Sa sandaling ang iyong aplikasyon ay maayos ng opisyal sa mga halalan ng iyong county, ang wastong balota ay ipadadala 
sa iyo. 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 halalan ng iyong 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 halalan ng iyong county;
•	 Pagbabalik nito nang personal sa alinmang lugar ng botohan o opisina sa mga halalan sa loob ng iyong county sa 

Araw ng Halalan; 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 halalan sa loob ng iyong county sa Araw ng Halalan.

Sa anumang kaso, ang iyong balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo ay dapat matanggap bago magsara ang mga 
botohan sa ika-8 ng gabi sa Araw ng Halalan, kaya tiyakin na ipakoreo ang iyong balota ilang araw bago ang Araw ng 
Halalan. Ang mga huling-dumating na balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo ay hindi isasama sa pagbilang.

Kung ang Iyong Pangalan ay Wala sa Listahan sa Iyong Lugar ng Botohan
Kung 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 mga pansamantalang balota ay mga balotang binotohan ng mga botante na:

•	 Naniniwala na sila ay nakarehistro para makaboto kahit na ang kanilang mga pangalan ay hindi lumitaw sa opisyal 
na listahan ng pagpaparehistro ng botante;

•	 Naniniwala na ang opisyal na listahan ng pagpaparehistro ng botante ay hindi wastong naglilista sa kanilang 
kinakatigang partidong pampulitika; o

•	 Bumoboto sa pamamagitan ng koreo pero hindi matagpuan ang kanilang balota ng pagboto sa pamamagitan ng 
koreo at gustong bumoto sa isang lugar ng botohan.

Ang iyong pansamantalang balota ay ibibilang pagkatapos kumpirmahin ng mga opisyal sa mga halalan ng county na 
ikaw ay nakarehistro para makaboto at hindi bumoto sa ibang lugar sa kaparehong halalan. Ang manggagawa sa botohan 
ay makapagbibigay 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.



Ang botong OO sa 
panukalang ito ay 

nangangahulugang: Ang mga 
Miyembro sa hinaharap ng 
Lehislatura ng Estado ay maaaring 
maglingkod ng isang kabuuan na 
12 sa katungkulan—nang hindi 
isinasaalang-alang kung ang mga 
taon ay ipinaglingkod sa Asembleya 
ng Estado o sa Senado ng Estado. 
Ang mga mambabatas na unang 
nahalal sa o bago ang Hunyo 5, 
2012 ay patuloy na tatakdaan 
ng kasalukuyang mga takda sa 
panunungkulan.

Ang botong HINDI 
sa panukalang ito 

ay nangangahulungang: Ang 
mga kasalukuyang takda sa 
panunungkulan para sa Lehislatura 
ay mananatili para sa mga 
kasalukuyang mambabatas at mga 
mambabatas sa hinaharap. Ang mga 
takdang ito ay nagpapahintulot 
ng isang kabuuan na 14 na taon 
sa katungkulan—kabilang ang 
pinakamatagal na anim na taon sa 
Asembleya ng Estado at walong taon 
sa Senado ng Estado.

Binabawasan ang kabuuang dami ng panahon na maaaring maglingkod 
ang isang tao sa lehislatura ng estado mula 14 taon patungo sa 12 taon.  
Ipinahihintulot ang 12 taong serbisyo sa isang kapulungan.  Magagamit 
sa mga mambabatas lamang na unang nahalal pagkatapos pagtibayin ang 
panukala.  Tama sa Pananalapi:  Walang tuwirang epekto sa pananalapi ng 
estado o mga lokal na pamahalaan.

Nagpapataw ng karagdagang buwis na $1.00 bawat kaha sa mga sigarilyo at 
isang kapantay na pagtaas ng buwis sa ibang mga produktong tabako.  Ang 
mga kita ay magpopondo sa pananaliksik para sa kanser at mga sakit na may 
kaugnayan sa tabako.  Tama sa Pananalapi:  Netong pagtaas sa mga kita sa 
kinakaltas na buwis sa sigarilyo na humigit-kumulang na $735 milyon taun-
taon bago lumampas ang 2013–14 para sa mga partikular na pananaliksik at 
mga programang paghadlang at pagtigil na may kaugnayan sa tabako.  Ibang 
mga pagtaas ng pang-estado at lokal na kita na aabot sa sampu-sampung 
milyong dolyar taun-taon.

MGA TAKDA SA PANUNUNGKULAN NG MGA MAMBABATAS.  
INISYATIBONG SUSOG SA SALIGANG-BATAS.  

NAGPAPATAW NG KARAGDAGANG BUWIS SA MGA SIGARILYO PARA SA 
PANANALIKSIK TUNGKOL SA KANSER.  INISYATIBONG BATAS

Isinulat ng 
American 

Cancer Society, American Heart 
Association at American Lung 
Association ang Prop. 29 upang 
magligtas ng mga buhay, hadlangan 
ang bata na manigarilyo, at 
pondohan ang pananaliksik tungkol 
sa kanser. Ang Malaking Tabako 
ay sumasalungat sa Prop. 29 dahil 
alam nilang ito ay magbabawas 
ng paninigarilyo sa California. 
Ang Prop. 29 ay magliligtas ng 
mga buhay, pero sa pamamagitan 
lamang ng botong OO.

Ang 
kasalukuyang 

kalagayan ay hindi gumagana. 
Pagkaraan ng dalawang dekada, 
ang ating batas sa mga takda sa 
panunungkulan ay nangangailangan 
ng pag-aayos. Ang Prop. 28 ay 
naglalagay ng isang mahirap na 12 
taong takda sa mga mambabatas 
at nagsasara ng butas na 
nagpapahintulot sa mga mambabatas 
na maglingkod ng halos 17 taon. 
Ito’y isang payak na reporma na 
tumutulong na gawin ang mga 
mambabatas na mas nananagot. 
Basahin ito. Bumoto ng Oo.

Ang Proposisyon 
28 ay isang 

pandaraya ng mga espesyal na 
interes upang lansihin ang mga 
botante upang pahinain ang mga 
takda sa panunungkulan. Sa 
katotohanan ito ay nagpapahaba—
hindi nagbabawas—ng mga taning 
ng panunungkulan para sa mga 
pulitikong nasa katungkulan. 
Ito ay nagdodoble ng panahon na 
magagawang maglingkod ng mga 
pulitiko sa Asembleya ng Estado. Ito 
nagdaragdag ng 50% sa panahon na 
magagawang maglingkod ng mga 
pulitiko sa Senado ng Estado.

Ang lahat ay 
sumusuporta sa 

pananaliksik tungkol sa kanser, pero ang 
Prop. 29 ay madepekto: $735 milyon 
taun-taon sa mga bagong buwis pero 
hindi nag-aatas na ang kita ay gastahin 
sa Califorrnia upang lumikha ng mga 
trabaho o pondohan ang mga paaralan. 
Lumilikha ng bagong burukrasya 
ng paggasta ng pamahalaan na may 
mga hinirang na pampulitika, inuulit 
ang mga kasalukuyang programa. 
Karagdagang pag-aaksya, walang 
pananagutan sa mga nagbabayad ng 
buwis. Hindi sa 29. ReadForYourself.org
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PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON

LABAN
Anita Anderson
Californians for Term Limits
1161 Rhode Island Street
San Francisco, CA 94107
(415) 309-0939
info@www.28no.org
www.28no.org

PANIG
Doug Herman
Californians for a Fresh Start
790 E. Colorado Blvd., Suite 506
Pasadena, CA 91101
(626) 535-0710
info@cafreshstart.com
www.cafreshstart.com

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON

LABAN
Hindi sa 29—Californians Against 
Out-of-Control Taxes and 
Spending, isang koalisyon ng mga 
nagbabayad ng buwis, maliliit na 
negosyo, tagapagpatupad ng batas 
at manggagawa.

(866) 662-7016
Info@NoOn29.com
www.NoOn29.com

PANIG
Tim Gibbs
American Cancer Society
980 9th Street, Suite 2550
Sacramento, CA 95814
(916) 397-4618
Info@CaliforniansForACure.org
www.YesProp29.org

MGA PANGANGATWIRAN MGA PANGANGATWIRAN

ANG KAHULUGAN NG INYONG BOTO ANG KAHULUGAN NG INYONG BOTO

Ang botong HINDI 
sa panukalang ito 

ay nangangahulugang: Ang mga 
kinakaltas na buwis ng estado 
sa sigarilyo ay mananatili sa 
kasalukuyang antas na 87 sentimos 
kada kaha at patuloy na gagamitin 
para sa mga kasalukuyang layunin, 
kabilang ang mga programang 
pagpapaunlad ng bata at iba’t 
ibang programang pangkalusugan 
at paghadlang at pagtigil na may 
kaugnayan sa tabako.

Ang botong OO sa 
panukalang ito ay 

nangangahulugang: Ang mga 
kinakaltas na buwis ng estado sa mga 
sigarilyo ay tataas ng $1 kada kaha 
hanggang sa isang kabuuan na $1.87 
kada kaha. Ang mga karagdagang 
kitang ito ay ilalaan upang pondohan 
ang pananaliksik tungkol sa kanser 
at sakit na may kaugnayan sa tabako 
at mga programang paghadlang at 
pagtigil na may kaugnayan sa tabako.

BUOD Inilagay sa Balota sa pamamagitan ng mga Pirma sa Petisyon BUOD Inilagay sa Balota sa pamamagitan ng mga Pirma sa Petisyon

2928
 PROP PROP

SANG-AYON SANG-AYONKONTRA KONTRA

OO HINDIOO HINDI
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OPISYAL NA TITULO AT BUOD INIHANDA NG PANGKALAHATANG ABUGADO 

MGA TAKDA SA PANUNUNGKULAN NG MGA MAMBABATAS. INISYATIBONG SUSOG SA SALIGANG-BATAS.
•	 Binabawasan	ang	kabuuang	dami	ng	panahon	na	maaaring	maglingkod	ang	isang	tao	sa	lehislatura	

ng	estado	mula	14	taon	patungo	sa	12	taon.
•	 Pinahihintulutan	ang	isang	tao	na	maglingkod	ng	isang	kabuuan	na	12	taon	sa	alinman	sa	

Asembleya,	sa	Senado,	o	sa	kombinasyon	ng	pareho.
•	 Magagamit	sa	mga	mambabatas	lamang	na	unang	nahalal	pagkatapos	pagtibayin	ang	panukala.
•	 Nagtatadhana	na	ang	mga	mambabatas	na	nahalal	bago	pagtibayin	ang	panukala	ay	patuloy	na	

sasailalim	sa	mga	kasalukuyang	takda	sa	panunungkulan.

Buod ng Tantiya ng Pambatasang Manunuri sa Netong Tama sa Pananalapi ng Estado at Lokal na Pamahalaan:
•	 Ang	panukalang	ito	ay	walang	tuwirang	epekto	sa	pananalapi	ng	estado	o	mga	lokal	na	pamahalaan.

MGA TAKDA SA PANUNUNGKULAN NG MGA MAMBABATAS.  
INISYATIBONG SUSOG SA SALIGANG-BATAS.

PrOPOSISYON  

28
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KASAYSAYAN
Kasalukuyang mga Pambatasang Takda sa 

Panunungkulan. Ang	Proposisyon	140,	ipinasa	
ng	mga	botante	ng	estado	sa	halalan	noong	
Nobyembre	1990,	ay	nagbago	sa	Saligang-batas	ng	
Estado	upang	lumikha	ng	mga	takda	sa	
panunungkulan	para	sa	mga	Miyembro	ng	
Lehislatura	ng	California.	Ang	Lehislatura	ay	may	
dalawang	kapulungan:	ang	Asembleya	ng	Estado	
at	ang	Senado	ng	Estado.	Sa	kasalukuyan,	ang	
serbisyo	ng	isang	tao	ay	pangkaraniwang	
tinatakdaan	sa	tatlong	dalawang-taong	taning	ng	
panunungkulan	sa	Asembleya	(isang	
pinakamatagal	na	anim	na	taon)	at	dalawang	apat-
na-taong	taning	ng	panunungkulan	sa	Senado	
(isang	pinakamatagal	na	walong	taon).	Ito	ay	
nangangahulugang	ang	mga	tao	ay	
pangkaraniwang	hindi	makapaglilingkod	ng	higit	
sa	14	na	taon	sa	Lehislatura.	Ang	isang	eksepsiyon	
ay	kapag	ang	isang	tao	ay	naglingkod	ng	
karagdagang	panahon	sa	pamamagitan	ng	
pagtatapos	sa	kulang	sa	kalahati	ng	taning	sa	
panunungkulan	ng	ibang	tao	na	umalis	sa	
Lehislatura	(halimbawa,	dahil	sa	pagbibitiw).

MUNGKAhI
Ang	panukalang	ito,	isang	susog	sa	saligang-batas	

ng	estado,	ay	gumagawa	ng	mga	pagbabago	sa	mga	
pambatasang	takda	sa	panunungkulan.	Ang	mga	
Senador	at	mga	Miyembro	ng	Asembleya	na	
unang	nahalal	sa	Lehislatura	noong	o	bago	ang	
petsa	ng	halalang	ito	(Hunyo	5,	2012)	ay	patuloy	
na	sasailalim	sa	kasalukuyang	mga	pambatasang	
takda	sa	panunungkulan	sa	Saligang-batas.	Ang	
mga	mambabatas	sa	hinaharap—ang	mga	
mambabatas	na	unang	nahalal	pagkaraan	ng	petsa	
ng	halalang	ito—ay	sasailalim	sa	mga	bagong	
takda	sa	panunungkulan.

Binabawasan ang Kabuuang Bilang ng mga 
Taon sa Lehislatura. Binabawasan	ng	panukalang	
ito	sa	12	taon	ang	kabuuang	bilang	ng	mga	taon	
na	ang	isang	mambabatas	sa	hinaharap	ay	
maaaring	maglingkod	sa	Lehislatura	sa	buong	
buhay	niya.

Dinaragdagan ang Kabuuang Bilang ng mga 
Taon na Maaaring Ipaglingkod sa Isang 
Kapulungan. Ang	panukalang	ito	ay	
nagpapahintulot	sa	mga	mambabatas	sa	hinaharap	
na	maglingkod	sa	alinmang	kapulungan	ng	
Lehislatura	ng	hanggang	12	taon.	Kaya,	ang	isang	
tao	ay	maaaring	mahalal	ng	hanggang	anim	na	
dalawang-taong	taning	ng	panunungkulan	sa	
Asembleya	o	hanggang	tatlong	apat-na-taong	
taning	ng	panunungkulan	sa	Senado.	Ito	ay	
nangangahulugang	ang	mga	mambabatas	sa	
hinaharap	ay	maaaring	maglingkod	ng	mas	
matagal	na	panahon	sa	iisang	kapulungan	ng	
Lehislatura	kaysa	kasalukuyan.	Gayon	din,	ang	
isang	tao	ay	maaaring	mahalal	o	maglingkod	sa	
isang	kapulungan	ng	Lehislatura	at	saka	mahalal	sa	
ibang	kapulungan,	pero	ang	kanyang	kabuuang	
serbisyo	sa	Lehislatura	ay	tatakdaan	sa	hindi	
hihigit	sa	12	taon.

MGA EPEKTO SA PANANALAPI
Ang	panukalang	ito	ay	hindi	magkakaroon	ng	

tuwirang	epekto	sa	pananalapi	ng	estado	at	mga	
lokal	na	pamahalaan.	Sa	pagbabago	ng	mga	takda	
sa	panunungkulan	para	sa	mga	Miyembro	ng	
Lehislatura,	gayunman,	malamang	na	baguhin	
nito	ang	mga	taong	maglilingkod	sa	Asembleya	at	
sa	Senado	sa	isang	panahon.	Itong	ibang	bubuo	sa	
Asembleya	at	sa	Senado	ay	maaaring	humantong	
sa	ibang	mga	desisyon	na	gagawin	kaysa	kung	iba	
ang	kalagayan	(halimbawa,	sa	pagbabatas	at	sa	
badyet	ng	estado).	Gayunman,	ang	mga	desisyong	
ito	at	anumang	epekto	nito	sa	pang-estado	at	lokal	
na	paggasta	at	mga	kita	ay	hindi	mahuhulaan.

MGA TAKDA SA PANUNUNGKULAN NG MGA MAMBABATAS.  
INISYATIBONG SUSOG SA SALIGANG-BATAS.

PrOP  

28
PAGSUSURI NG PAMBATASANG MANUNURI
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 PANGANGATWIRANG PANIG SA PROPOSISYON 28 

 SAGOT SA PANGANGATWIRANG PANIG SA PROPOSISYON 28 

Ang mga pangangatwriang ginawa ng mga tagasuporta ng Proposisyon 28 ay 
nagpapakita na ito’y isang pandaraya upang LANSIHIN ang mga botante upang 
pahinain ang mga takda sa panunungkulan.

Ang mga propesyonal na pulitiko at mga espesyal na interes na nasa likod ng 
Prop. 28 ay nagpapahayag na sa ilalim ng kasalukuyang batas sa mga takda sa 
panunungkulan "halos 40% ng mga miyembro ng Asembleya ay bago sa kanilang 
mga trabaho pagkatapos ng bawat halalan." Eksakto.

Iyon ay dahil ang kasalukuyang batas sa mga takda sa panunungkulan ay 
inilalabas ang mga pulitiko sa katungkulan at pinahihintulutan ang mga bagong 
tao na mahalal—at hinahadlangan ang mga among pampulitika na makatipon ng 
sobrang kapangyarihan sa Lehislatura.

Sa ilalim ng Proposisyon 28, ang mga miyembro ng Asembleya ng Estado sa 
katotohanan ay magagawang DOBLEHIN ANG KANILANG PANAHON SA 
KATUNGKULAN—HINDI BAWASAN.

Sa ilalim ng Proposisyon 28, ang mga miyembro ng Asembleya ng Estado sa 
katotohanan ay magagawang DOBLEHIN ANG KANILANG PANAHON SA 
KATUNGKULAN NG 50%—HINDI BAWASAN.

Ang isang independiyenteng pag-aaral na isinagawa ng U.S. Term Limits, ang 
nangungunang organisasyon sa bansa na panig sa mga takda sa panunungkulan, 

ay nagpakita na 80% ng mga mambabatas ay mapapahaba ang kanilang panahon 
sa katungkulan at 8% lamang ang mababawasan ang kanilang panahon sa 
panunungkulan kung ang mga pulitiko ay pahihintulutang manatili sa kaparehong 
katungkulan sa 12 taon.

Ang Prop. 28 ay IKALIMANG pagkakataon na ang mga pulitiko at mga 
espesyal na interes ay nagtangkang pahinain ang mga takda sa panunungkulan at 
pahabain ang panahon ng mga pulitiko sa katungkulan. Ginamit nila ang patago 
at nakapagliligaw na mga inisyatibo at mga hamon sa hukuman upang pawalang-
bisa ang kagustuhan ng mga tao. Huwag hayaang makalusot sila dito. Bumoto ng 
HINDI sa Proposisyon 28—ITO’Y ISANG PANDARAYA!

Ted COSTA, Presidente 
People’s Advocate, Inc.
KRISTeN LuCeRO, Bise Presidente 
Californians for Term Limits
PeTeR C. FOY, Tagapangulo
Americans for Prosperity, California

Ang ating kasalukuyang batas sa mga takda sa panunungkulan ay 
nangangailangan ng pag-aayos. Dalawang dekada na ang edad nito, pero ang ating 
Lehislatura ay puno pa rin ng mga propesyonal na pulitiko na mas nakapokus 
sa pangangampanya para sa kanilang susunod na katungkulan kaysa paggawa ng 
kanilang trabaho. Ang Proposisyon 28 ay isang simpleng reporma na tutulong na 
gawin ang ating Lehislatura na mas nananagot.

ISANG MAHIGPIT NA 12-TAONG TAKDA SAPANUNUNGKULAN.
Ang kasalukuyang batas sa mga takda sa panunungkulan ay batay sa bilang ng 

mga taning ng panunungkulan na ipinaglingkod. Ito ay nagsasabi na magagawa 
lamang ng mga mambabatas na makumpleto ang kanilang 14-taong buong-buhay 
na takda sa panunungkulan sa pamamagitan ng paglilingkod ng tatlong dalawang-
taning ng panunungkulan sa Asembleya at dalawang apat-na-taong taning ng 
panunungkulan sa Senado.

Pero ang mga hukuman ay nagbukas ng butas na nagpapahintulot sa mga 
pulitiko na maglingkod ng hanggang halos 17 taon sa pamamagitan ng pagpuno 
ng di-buong mga pagkabakante sa taning ng panunungkulan na hindi ibinibilang 
na bahagi ng takda sa kanila. Ang Prop. 28 ay nagbabawas ng buong-buhay na 
takda sa 12 taon at sinasarhan ang "17-taong butas" na iyon sa pamamagitan ng 
pagpataw ng mahigpit na takda batay sa bilang ng mga taon na ipinaglingkod sa 
Lehislatura, hindi sa bilang ng mga taning ng panunungkulan.

Pagkatapos ng 12 taon sa Lehislatura—ito man ay sa Asembleya, Senado, 
o isang kombinasyon ng dalawa—ang isang pulitiko ay pinagbabawalang 
kumandidato para sa Lehislatura. Ang bawat taon ay ibinibilang. Upang 
matiyak na wala nang mga butas, ang kasalukuyan at dating mga mambabatas 
ay pinagbabawalang gamitin ang Proposisyon 28 upang palawigin ang kanilang 
buong-buhay na mga takda.

GAWIN ANG MGA MAMBABATAS NA MAS NANANAGOT.
Ang kasalukuyang batas sa mga takda sa panunungkulan ay di-sinasadyang 

humihimok ng mga maling pagkilos. Ang tanging paraan na magagawa ng mga 
mambabatas na kumpletuhin ang kanilang buong-buhay na takda ay lumipat 
mula sa isang katungkulan patungo sa ibang katungkulan. Sa sandaling mahalal, 
nagsisimula silang magsagawa ng mga paglikom ng pondo at naghahanap ng 
kanilang susunod na katungkulan. Maraming miyembro ng Asembleya na 
nabigong maabot ang anim-na-taong pinakamatagal bago sila umalis upang 
maghanap ng kanilang susunod na katungkulan.

Ang mga pulitikong nakatanaw na sa kanilang susunod na katungkulan 
ay hindi nagkokonsentra sa pagkatawan sa mga minamahalaga ng kanilang 

kasalukuyang distrito. Ang Proposisyon 28 ay nagbibigay sa mga mambabatas 
ng pagkakataong pumiling kumandidato para muling mahalal sa kaparehong 
distrito sa halip ng pagpapalipat-lipat sa mga katungkulan upang makumpleto ang 
kanilang buong-buhay na mga takda. Ito ay magtutulak sa mga mambabatas na 
magpokus sa paglilingkod sa kanilang mga distrito upang muling mahalal sa halip 
ng pagkuha ng suporta sa Sacramento upang kumandidato sa ibang lugar.

ITULAK ANG MGA MAMBABATAS NA MAGPOKUS SA PAGGAWA NG 
KANILANG TRABAHO.

Ang mga mambabatas na palundag-lundag sa mga katungkulan ay hindi 
nakapokus na matuto sa kanilang trabaho. Iniiwan nito ang mga mambabatas na 
hindi nakahandang manindigan sa mas makaranasang mga tagalobi ng espesyal 
na interes at harapin ang malalaking isyu at hamon na kinakaharap ng ating 
estado. Halos 40% ng mga miyembro ng Asembleya ay bago sa kanilang mga 
trabaho pagkatapos ng bawat halalan. Sa pagtanggal ng insentibo na magpalit 
ng katungkulan upang makumpleto lamang ang kanilang buong-buhay na 
mga takda, ang Proposisyon 28 ay nangangahulugang ang mga mambabatas ay 
malamang na matuto sa kanilang trabaho at bumuo ng kadalubhasaan upang 
magawa ang mga bagay.

TULUNGANG AYUSIN ANG ATING BATAS SA MGA TAKDA SA 
PANUNUNGKULAN. ANG KASALUKUYANG KALAGAYAN AY HINDI 
GUMAGANA.

Ang Proposisyon 28 ay hindi lulutas sa lahat ng problema sa Sacramento. 
Pero ito ay isang hakbang pasulong na nagdadala ng positibong pagbabago na 
tumutulong na gawin ang Lehislatura na mas mabisa at nananagot.

KAYO MISMO ANG BUMASA SA PROP. 28. Ang Prop. 28 ay ginagawa 
ang sinasabi nito. Ito’y isang mahigpit na 12-taong takda sa panunungkulan na 
nagsasara ng 17-taong butas at pinabubuti ang pananagutan. Ang Prop. 28 ay 
isang hakbang sa tamang direksiyon. Oo sa 28.

JeNNIFeR A. WAGGONeR, Presidente
Liga ng mga Kababaihang Botante ng California
KAThAY FeNG, Tagapagpaganap na Direktor
California Common Cause
hANK LACAYO, Presidente
Congress of California Seniors

MGA TAKdA SA PANuNuNGKuLAN NG MGA MAMBABATAS.  
INISYATIBONG SuSOG SA SALIGANG-BATAS.  
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 PANGANGATWIRANG LABAN SA PROPOSISYON 28  

 SAGOT SA PANGANGATWIRANG LABAN SA PROPOSISYON 28 
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ANG PROPOSISYON 28 AY ISANG PANDARAYA!
Ito ay isa sa mga pinakasinungaling at mapanlinlang na panukala sa balota 

sa kasaysayan ng California—at ito’y pagsasabi ng marami! Ito ay isa lamang sa 
pinakahuling maruming pagsisikap ng mga pulitiko at ng kanilang espesyal na 
interes na mga tagasuporta upang tangkaing LOKOHIN ANG MGA BOTANTE 
para sirain ang batas sa mga takda sa panunungkulan.

Ang Proposisyon 28 ay idinisenyo upang lansihin ang mga botante na isipin na 
ito ay nagpapalakas ng mga takda sa panunungkulan gayong ang ginagawa nito ay 
ang eksaktong kabaligtaran. Ang Prop. 28 ay tunay na nagpapahina sa mga takda sa 
panunungkulan at nagpapahaba nang malaki sa panahon na magagawang manatili 
ng mga pulitiko sa katungkulan!

Iyon ang dahilan kung bakit ang Prop. 28 ay isinulat at pinopondohan ng 
milyun-milyong dolyar ng mga pinakamakapangyarihang espesyal na interes sa 
California kabilang ang mga unyong salungat sa mga reporma sa pensiyon na 
makapagtitipid ng bilyun-bilyong dolyar ng mga nagbabayad ng buwis.

Ang pangunahing tagasuporta ng Proposisyon 28 ay isang mayamang 
tagapagtayo na humingi ng espesyal na eksepsiyon mula sa mga regulasyong 
pangkapaligiran ng Lehislatura—sa eksaktong panahon na siya ay nagbabayad 
upang gawing kuwalipikado ang inisyatibong ito—upang kumita siya ng milyun-
milyon sa pagtatayo ng isang istadyum ng palakasan.

Ang Lehislatura ay malugod na nagbigay sa tagapagtayo ng pumapabor na 
kasunduan na gusto niya—at ginantimpalaan niya ang mga pulitiko sa pagtiyak na 
ang mga nahalal sa Lehislatura ng estado ay magagawang manatili sa katungkulan 
sa mga taon na mas marami kaysa ipinahihintulot ng kasalukuyang batas sa mga 
takda sa panunungkulan.

Ang Los Angeles Times noong ika-30 ng Disyembre, 2009 ay nag-ulat, 
"Dalawang buwan pagkaraang palibrihin ng mga mambabatas ng estado ang 
isang istadyum ng putbol na iminungkahi para sa City of Industry mula sa mga 
batas na pangkapaligiran, ang tagapagtayo ng lugar ay nag-ambag ng $300,000 sa 
isang panukala sa balota na magpapahintulot sa mga mambabatas sa hinaharap na 
manatili sa katungkulan nang mas matagal."

Tingnan ang mga katotohanan at kayo mismo ang maghusga.

Ang Proposisyon 28 ay nagpapahintulot sa mga pulitiko na manatili sa 
Asembleya ng Estado ng California ng 12 taon—hindi ng 6 na taon na 
pinakamatagal na ipinahihintulot sa ilalim ng kasalukuyang batas.

Iyon ay nangangahulugang ang mga miyembro ng Asembleya ng Estado sa 
katotohanan ay magagawang DOBLEHIN ANG KANILANG PANAHON SA 
KATUNGKULAN—HINDI BAWASAN!

Ang Proposisyon 28 ay nagpapahintulot din sa mga pulitiko na manatili sa 
Senado ng Estado ng California ng 12 taon—hindi ng 8 taon na pinakamatagal na 
ipinahihintulot sa ilalim ng kasalukuyang batas.

Iyon ay nangangahulugang ang mga miyembro ng Senado ng Estado sa 
katotohanan ay magagawang DAGDAGAN ANG KANILANG PANAHON SA 
KATUNGKULAN NG 50%—HINDI BAWASAN.

Ang mga pulitiko at mga espesyal na interes ay gumasta ng milyun-milyon 
upang tangkaing hadlangan ang mga takda sa panunungkulan noong ito ay unang 
ipinasa. Mula noon, dalawang beses nilang tinangkang lansihin ang mga botante 
upang hayaan ang mga pulitiko na manatili sa katungkulan ng marami pang taon.

Ang Proposisyon 28 ay kanilang pinakahuling maruming panlalansi upang 
maloko ang mga botante.

Huwag hayaang makalusot sila dito!
Kung ang Proposisyon 28 ay papasa, ang mga propesyonal na pulitiko at mga 

espesyal na interes ay mananalo. Matatalo ang mga botante ng California.
Ang Proposisyon 28 ay isang pandaraya upang igupo ang kagustuhan ng mga 

botante. Huwag hayaan ang mga pulitiko at mga espesyal na interes na makalusot 
sa panlalansi sa atin at sa wakas ay magtagumpay sa pagsira sa mga takda sa 
panunungkulan. Huwag paloko sa patagong pagsisikap na ito na isabotahe ang 
mga takda sa panunungkulan. BUMOTO NG HINDI sa PROPOSISYON 28!

PhILIP BLuMeL, Presidente
U.S. Term Limits
ANITA ANdeRSON, Bise Presidente
Parents In Charge Foundation
LeW uhLeR, Presidente
Pambansang Komite sa Limitasyon sa Buwis

Noong mangampanya ako para sa orihinal na mga takda sa panunungkulan 
higit sa 20 taon na ang nakalipas, kami ay may isang hangarin: tapusin ang 
panahon ng mga propesyonal na pulitikong nakapokus sa kanilang mga sariling 
interes sa halip ng mga pangangailangan ng mga botante.

Umasa kami na ang batas ay magdadala ng isang uri ng "mamamayang 
mambabatas," na maglilingkod ng maikling panahon at babalik sa pribadong 
buhay, bibigyan ang iba ng mga pagkakataon na magdala ng mga sariwang ideya at 
mga bagong pananaw sa pamahalaan.

Hindi ganoon ang nangyari.
Ang mga pulitiko ay gumugugol ng karamihan ng kanilang panahon sa 

katungkulan sa paghahanap ng kanilang susunod na trabaho, tinatangkang 
palawigin ang kanilang mga karerang pampulitika sa pamamagitan ng patuloy na 
pag-ikot mula sa isang katungkulan patungo sa iba.

Ang mga pangangatwiran ng mga kalaban ay nakapagliligaw. Kayo mismo ang 
bumasa ng Prop. 28. Ginagawa nito ang eksaktong sinasabing gagawin nito. Ang 
Prop. 28 ay nagsasara ng butas na nagpapahintulot sa mga mambabatas upang 
maglingkod ng hanggang 17 taon. Ang Prop. 28 ay nag-uutos ng isang mahirap na 
buong-buhay na takda sa panunungkulan na 12 taon, na magagawang ipaglingkod 

sa Senado, sa Asembleya, o isang kombinasyon ng pareho. Walang kasalukuyan 
o dating mambabatas na magagawang palawigin ang kanilang panahon sa 
katungkulan dahil sa Prop. 28. 

Ang kasalukuyang kalagayan ay hindi gumagana. Pagkaraan ng dalawang 
dekada, ang ating batas sa mga takda sa panunungkulan ay nangangailangan ng 
reporma. Hindi nakagugulat, ang mga espesyal na interes ay nangangatwiran para 
sa negosyo gaya ng karaniwan.

Ang Prop. 28 ay mag-aayos ba ng bawat problema natin sa Sacramento? Hindi.
Pero ito ay isang hakbang sa tamang direksiyon. Ang Prop. 28 ay nagpapataw 

ng 12 taong takda sa panunungkulan. Ito ay makatutulong na pabutihin ang 
pananagutan at itulak ang mga mambabatas upang magpokus sa trabaho na 
inihalal natin silang gawin.

Bumoto ng Oo sa Prop. 28.

dAN SChNuR, Tagapangulo (2010–2011)
Komisyon sa mga Makatarungang Gawaing Pampulitika ng California

MGA TAKdA SA PANuNuNGKuLAN NG MGA MAMBABATAS.  
INISYATIBONG SuSOG SA SALIGANG-BATAS.  
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OPISYAL NA TITULO AT BUOD INIHANDA NG PANGKALAHATANG ABUGADO 

Nagpapataw Ng KaragdagaNg Buwis sa mga sigarilyo para sa paNaNaliKsiK tuNgKol sa KaNser. iNisyatiBoNg Batas.
•	 Nagpapataw	ng	karagdagang	buwis	na	limang	sentimos	sa	bawat	sigarilyong	ipinamamahagi	($1.00	bawat	kaha),	at	isang	kapantay	
na	pagtaas	ng	buwis	sa	ibang	mga	produktong	tabako,	upang	pondohan	ang	pananaliksik	tungkol	sa	kanser	at	ibang	mga	tinukoy	
na	layunin.

•	 Nag-aatas	na	ang	mga	kita	sa	buwis	ay	ideposito	sa	isang	espesyal	na	pondo	upang	tustusan	ang	pananaliksik	at	mga	pasilidad	sa	
pananaliksik	na	nakapokus	sa	pagtuklas,	paghadlang,	paggamot,	at	paglunas	sa	kanser,	sakit	sa	puso,	emphysema,	at	ibang	mga	sakit	
na	may	kaugnayan	sa	tabako,	at	upang	tustusan	ang	mga	programang	paghadlang.

•	 Lumilikha	ng	siyam-na-miyembrong	komite	para	sa	pangangasiwa	ng	pondo.

Buod ng tantiya ng pambatasang manunuri sa Netong tama sa pananalapi ng estado at lokal na pamahalaan:
•	 Netong	pagtaas	sa	mga	kita	sa	kinakaltas	na	buwis	sa	sigarilyo	na	humigit-kumulang	na	$735	milyon	taun-taon	bago	lumampas	
ang	2013-14	para	sa	mga	partikular	na	pananaliksik	sa	kanser	at	sakit	na	may	kaugnayan	sa	tabako,	at	para	sa	mga	programang	
paghadlang	at	pagtigil	na	may	kaugnayan	sa	tabako.	Ang	mga	kitang	ito	ay	mababawasan	nang	bahagya	bawat	taon	pagkaraan.

•	 Pagtaas	sa	mga	kita	sa	kinakaltas	na	buwis	sa	ibang	mga	produktong	tabako	na	humigit-kumulang	na	$50	milyon	taun-taon,	na	
unang-unang	pupunta	sa	mga	kasalukuyang	programang	pangkalusugan	at	paghadlang	at	pagtigil	na	may	kaugnayan	sa	tabako.

•	 Netong	pagtaas	sa	mga	kita	sa	pang-estado	at	lokal	na	buwis	sa	pagbebenta	na	humigit-kumulang	na	$10	milyon	hanggang	$20	
milyon	taun-taon.

•	 Hindi	alam	na	netong	tama	sa	ibang	pangmatagalang	mga	gastos	na	pangkalusugan	ng	estado	at	lokal	na	pamahalaan.
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sigarilyo	ay	awtomatikong	nagtutulak	ng	kapantay	na	
pagtaas	sa	mga	kinakaltas	na	buwis	sa	ibang	mga	
produktong	tabako,	na	ang	mga	kita	ay	susuporta	sa	mga	
layunin	ng	Proposisyon	99.

Kasalukuyang Pederal na Kinakaltas na Buwis.	Ang	
pederal	na	pamahalaan	ay	nagpapataw	rin	ng	kinakaltas	na	
buwis	sa	mga	sigarilyo	at	ibang	mga	produktong	tabako.	
Noong	2009,	ang	buwis	ay	itinaas	ng	62	sentimos	kada	
kaha	(sa	isang	kabuuan	na	$1.01	kada	kaha)	upang	
makatulong	na	pondohan	ang	Programang	Segurong	
Pangkalusugan	ng	mga	Bata,	na	nagkakaloob	ng	
tinutustusang	segurong	pangkalusugan	sa	mga	batang	nasa	
mga	pamilyang	maliit	ang	kita.

Kasalukuyang mga Pang-estado at Lokal na Buwis sa 
Pagbebenta at Paggamit. Ang	pagbebenta	ng	mga	sigarilyo	
at	ibang	mga	produktong	tabako	ay	sumasailalim	din	sa	
mga	pang-estado	at	lokal	na	buwis	sa	pagbebenta	at	
paggamit.	Ang	mga	buwis	na	ito	ay	ipinapataw	sa	presyo	sa	
pagtitingi	ng	isang	produkto,	na	kabilang	ang	mga	
kinakaltas	na	buwis	na	pangkaraniwang	ipinapasa	mula	sa	
mga	tagapamahagi.	Ang	pangkaraniwang	presyo	sa	
pagtitingi	ng	isang	kaha	ng	mga	sigarilyo	sa	California	ay	
kasalukuyang	higit	sa	$5.	Higit	sa	$400	milyon	sa	mga	
taunang	kita	mula	sa	mga	buwis	sa	pagbebenta	at	paggamit	
ng	mga	sigarilyo	at	ibang	mga	produktong	tabako	ay	
pumupunta	sa	estado	at	mga	lokal	na	pamahalaan.

KasaysayaN

mga Buwis sa tabako
Kasalukuyang mga Kinakaltas na Buwis ng Estado. 

Ang	kasalukuyang	batas	ng	estado	ay	nagpapataw	ng	mga	
kinakaltas	na	buwis	sa	pamamahagi	ng	mga	sigarilyo	at	
ibang	mga	produktong	tabako,	tulad	ng	mga	cigar	at	
nginunguyang	tabako.	Ang	mga	kinakaltas	na	buwis	sa	
tabako	ay	binabayaran	ng	mga	tagapamahagi	na	
nagsusuplay	ng	mga	sigarilyo	at	ibang	mga	produktong	
tabako	sa	mga	nagtitinging	tindahan.	Ang	mga	buwis	ay	
pangkaraniwang	ipinapasa	sa	mga	mamimili	bilang	mas	
mataas	na	presyo	ng	sigarilyo	at	ibang	produktong	tabako.
Ang	kinakaltas	na	buwis	sa	sigarilyo	ng	estado	ay	

kasalukuyang	87	sentimos	kada	kaha.	Ang	Pigura	1	ay	
naglalarawan	ng	ibang	mga	bahagi	ng	buwis	kada	kaha.	
Gaya	ng	ipinakikita	ng	pigura,	dalawang	inaprobahan-ng-
botante	na	panukala—Proposisyon	99	noong	1988	at	
Proposisyon	10	noong	1998—ay	responsable	sa	paglikha	ng	
malaking	bahagi	ng	mga	kita	sa	kinakaltas	na	buwis	sa	
tabako.	Gaya	ng	ipinababatid	ng	Pigura	1,	ang	kabuuang	
kita	ng	estado	mula	sa	kasalukuyang	mga	kinakaltas	na	
buwis	sa	mga	sigarilyo	at	ibang	mga	produktong	tabako	ay	
higit	sa	$900	milyon	lamang	noong	2010–11.
Ang	mga	kita	mula	sa	kasalukuyang	mga	kinakaltas	na	

buwis	sa	ibang	mga	produktong	tabako	ay	sumusuporta	sa	
mga	layunin	ng	mga	Proposisyon	10	at	99.	Sa	ilalim	ng	
kasalukuyang	batas,	anumang	pagtaas	sa	mga	buwis	sa	
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Kasalukuyang mga aktibidad sa pananaliksik na 
pangkalusugan at pagtigil ng paggamit ng tabako
Sa	buong	bansa,	malaking	halaga	ang	ginagasta	sa	

pananaliksik	na	may	kaugnayan	sa	kanser	at	mga	sakit	na	
may	kaugnayan	sa	tabako,	tulad	ng	sakit	sa	puso.	
Halimbawa,	ang	pederal	na	Pambansang	mga	Instituto	ng	
Kalusugan	ay	nagkakaloob	ng	ilang	bilyong	dolyar	taun-
taon	para	sa	mga	gawad	at	pananaliksik	sa	mga	lugar	na	ito.	
Ang	mga	pribadong	entidad	at	di-nagtutubo	ay	
nagkakaloob	din	ng	mga	pondo	para	sa	naturang	
pananaliksik.	Sa	California,	ang	University	of	California	
(UC)	ay	isa	sa	mga	pangunahing	tumatanggap	ng	mga	
dolyar	na	ito	sa	pananaliksik.	Bilang	karagdagan,	ang	UC	ay	
gumagamit	ng	ilang	pondo	ng	estado	para	sa	layuning	ito.
Ang	mga	programang	paghadlang	at	pagtigil	na	may	

kaugnayan	sa	tabako	ay	kasalukuyang	isinasagawa	ng	mga	
pampublikong	entidad,	tagasegurong	pangkalusugan,	at	
iba’t	ibang	mga	organisasyon.	Halimbawa,	humigit-
kumulang	na	$50	milyon	sa	isang	taon	mula	sa	mga	kita	ng	
Proposisyon	99	ang	ginagamit	upang	pondohan	ang	mga	
programang	paghadlang	at	pagtigil	na	may	kaugnayan	sa	
tabako	sa	California.

muNgKaHi
Ang	panukalang	ito	ay	nagtataas	ng	mga	kinakaltas	na	

buwis	sa	pamamahagi	ng	mga	sigarilyo	at	ibang	mga	
produktong	tabako.	Ginagamit	nito	ang	mga	karagdagang	
kitang	nalikom	para	sa	pananaliksik	sa	kanser	at	mga	sakit	
na	may	kaugnayan	sa	tabako	(tulad	ng	sakit	sa	puso	at	
emphysema),	at	para	din	sa	ibang	mga	tinukoy	na	layunin.	
Ang	mga	pangunahing	tadhana	ng	panukalang	ito	ay	
inilalarawan	sa	ibaba.

mga Kita sa Bagong Buwis sa tabako ng estado
Ang	panukalang	ito	ay	nagtataas—simula	sa	Oktubre	

2012—ng	kasalukuyang	kinakaltas	na	buwis	ng	estado	sa	
mga	sigarilyo	ng	$1	kada	kaha.	Ang	kasalukuyang	
kinakaltas	na	buwis	ng	estado,	dahil	doon,	ay	magiging	
$1.87	kada	kaha.	Ang	panukala	ay	lumilikha	rin	ng	isang-
beses	na	"buwis	sa	nakaimbak"	sa	karamihan	ng	mga	
sigarilyong	iniimbak	ng	mga	negosyo	sa	panahon	na	ang	
bagong	kinakaltas	na	buwis	ay	ipinataw.	Ang	mga	buwis	sa	
nakaimbak	ay	pangkaraniwang	ginagamit	upang	hadlangan	
ang	mga	negosyo	na	maiwasan	ang	mga	buwis	sa	
pamamagitan	ng	pag-iimbak	ng	mga	produkto	bago	
magkabisa	ang	isang	buwis.

Pigura 1

Kasalukuyang mga Kinakaltas na Buwis sa Tabako ng Estado
(Mga Dolyar sa mga Milyon)

Paglalarawan

Sentimos Kada 
Kaha ng mga 

Sigarilyo

Tinatantiyang 
2010-11 na 

Netong Kitaa

Pangkalahatang Pondo ng Estado: Unang pinagtibay ng Lehislatura noong 
1959 para sa pangkalahatang suporta ng badyet ng estado.

10¢ $96

Proposisyon 99: Pinagtibay ng mga botante noong 1988 para sa mga 
layuning suportahan ang mga pagsisikap na edukasyon at paghadlang 
na may kaugnayan sa tabako, mga programa sa pananaliksik tungkol sa 
sakit na may kaugnayan sa tabako, mga serbisyong pangangalagang 
pangkalusugan para sa mga taong maliit ang kita, at proteksiyong 
pangkapaligiran at mga tagatulong na panlibangan. Ang ilang kita ng 
Proposisyon 99 ay ginagamit upang suportahan ang mga programang 
tumatanggap din ng suporta mula sa Pangkalahatang Pondo ng estado.

25 298 b

Pondo sa Kanser sa Suso: Pinagtibay ng Lehislatura noong 1993 para sa 
mga layuning suportahan ang mga programa sa pagsusuri sa kanser 
sa suso para sa mga babaing walang seguro at pananaliksik na may 
kaugnayan sa kanser sa suso.

2 23

Proposisyon 10: Pinagtibay ng mga botante noong 1998 para sa mga layuning 
suportahan ang mga programa sa maagang pagpapaunlad ng bata.

50 489 b

 Mga Kabuuan 87¢ $905 c
a Mga kuwenta para sa mga pagbabayad mula sa Proposisyon 10 sa ibang mga pondo upang panatilihin ang mga antas ng kita ng Proposisyon 10.
b Sa kabuuan ay kabilang ang kita sa kinakaltas na buwis mula sa ibang mga uri ng mga produktong tabako, tulad ng mga cigar at nginunguyang tabako.
c Walang kabuuan dahil sa pagbuo ng numero.

Figure 1_TAG.indd   1 3/22/2012   9:30:54 PM
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Ang	kasalukuyang	batas	ng	estado	ay	nag-aatas	sa	Lupon	

ng	Pagpapantay	(BOE)	na	magtakda	taun-taon	ng	isang	
buwis	sa	ibang	mga	produktong	tabako—tulad	ng	mga	
cigar	at	nginunguyang	tabako—sa	halagang	kapantay	ng	
buwis	sa	mga	sigarilyo.	Dahil	doon,	ang	panukalang	ito	ay	
magreresulta	rin	sa	isang	maihahambing	na	pagtaas	sa	
kinakaltas	na	buwis	sa	ibang	mga	produktong	tabako,	na	
ang	mga	kita	ay	sumusuporta	sa	mga	layunin	ng	
Proposisyon	99.

paano gagastahin ang mga Kita sa Bagong Buwis sa 
sigarilyo
Ang	mga	kita	mula	sa	kinakaltas	na	buwis	sa	sigarilyo	ay	

idedeposito	sa	isang	espesyal	na	pondo,	tinatawag	na	
Ipinagkakatiwalang	Pondo	sa	Inobasyon	sa	mga	Agham	sa	
Buhay	na	Pananaliksik	Tungkol	sa	Kanser	ng	California.	
Ginagamit	nito	ang	mga	karagdagang	kitang	nalikom	para	
sa	pananaliksik	tungkol	sa	kanser	at	mga	sakit	na	may	
kaugnayan	sa	tabako	at	para	rin	sa	ibang	mga	tinukoy	na	
layunin.	Pagkatapos	bayaran	ang	kasalukuyang	mga	pondo	
sa	programang	buwis	sa	tabako	para	sa	anumang	mga	
kawalan	dahil	sa	pagpataw	ng	bagong	buwis	(gaya	ng	
inilarawan	sa	susunod	na	seksyon),	ang	natitirang	pera	ay	
ipamamahagi	sa	limang	pondo:
•	 Pondo sa Pananaliksik ng Hope 2010.	Animnapung	

porsiyento	ng	mga	pondo	ay	gagamitin	upang	
magkaloob	ng	mga	gawad	at	pautang	upang	
suportahan	ang	pananaliksik	sa	paghadlang,	
pagsusuri,	paggamot,	at	posibleng	mga	lunas	para	sa	
kanser	at	mga	sakit	na	may	kaugnayan	sa	tabako.	Ang	
panukala	ay	nagsasaad	na	ang	lahat	ng	
kuwalipikadong	mananaliksik	ay	magkakaroon	ng	
pantay	na	pagkakataon	na	makipagtagisan	para	sa	
mga	pondong	ito	sa	pananaliksik.

•	 Pondo sa mga Pasilidad ng Hope 2010.	
Labinlimang	porsiyento	ay	gagamitin	upang	
magkaloob	ng	mga	gawad	at	pautang	upang	magtayo	
at	umupa	ng	mga	pasilidad	at	magkaloob	ng	kapital	
na	kagamitan	para	sa	pananaliksik	tungkol	sa	kanser	
at	mga	sakit	na	may	kaugnayan	sa	tabako.

•	 Pondo sa Paghadlang at Pagtigil na May 
Kaugnayan sa Tabako ng Hope 2010.	
Dalawampung	porsiyento	ay	gagamitin	para	sa	mga	
programang	paghadlang	at	pagtigil	na	may	
kaugnayan	sa	tabako	na	pinangangasiwaan	ng	
Kagawaran	ng	Pampublikong	Kalusugan	ng	
California	(DPH)	at	ng	Kagawaran	ng	Edukasyon	ng	
California.

•	 Pondo sa Pagpapatupad ng Batas ng Hope 2010. 
Tatlong	porsiyento	ay	ilalaan	sa	mga	ahensiya	ng	
estado	upang	suportahan	ang	mga	pagsisikap	sa	
pagpapatupad	ng	batas	na	bawasan	ang	pagpuslit	ng	

sigarilyo,	pag-iwas	sa	buwis	sa	tabako,	at	labag	sa	
batas	na	pagbebenta	ng	tabako	sa	mga	menor,	at	
upang	pabutihin	ang	pagpapatupad	ng	kasalukuyang	
batas.

•	 Kuwenta ng Komite ng Hope 2010. Dalawang	
porsiyento	ay	idedeposito	sa	isang	kuwenta	na	
gagamitin	upang	bayaran	ang	mga	gastos	sa	
pangangasiwa	ng	panukala,	karamihan	nito	ay	
malamang	na	pagbabayad	sa	BOE	para	sa	mga	gastos	
sa	pagsingil	ng	buwis.

Pagpuno sa Kasalukuyang mga Programa ng Buwis sa 
Tabako. Ang	panukalang	ito	ay	nangangailangan	ng	
paglipat	ng	ilang	kita	mula	sa	ipinagkakatiwalang	pondo	
upang	"punuan,"	o	palitan,	ang	lahat	ng	nawalang	kita	na	
malamang	na	mangyari	sa	kasalukuyang	mga	buwis	sa	
sigarilyo	at	tabako	na	tuwirang	resulta	ng	pagpataw	ng	
karagdagang	buwis.	Ang	mga	nawalang	kitang	ito	ay	
mangyayari	unang-una	dahil	ang	isang	pagtaas	ng	presyo	ng	
mga	sigarilyo	at	ibang	mga	produktong	tabako	ay	
pangkaraniwang	nagbabawas	ng	pagkonsumo	at	
nagreresulta	sa	mas	maraming	pagbebenta	na	walang	
nasisingil	na	buwis,	tulad	ng	mga	pagbili	sa	Internet	at	mga	
pagbili	ng	mga	produkto	sa	labas	ng	estado.	Ito,	bilang	
tugon,	ay	magbabawas	ng	halaga	ng	mga	kitang	nasisingil	sa	
pamamagitan	ng	kasalukuyang	mga	kinakaltas	na	buwis	ng	
estado	na	inilarawan	sa	itaas.	Ang	halaga	ng	mga	
nagpupunong	pagbabayad	na	kailangan	upang	mapalitan	
ang	anumang	pagkawala	ng	pagpopondo	sa	mga	lugar	na	
ito	ay	ipapasiya	ng	BOE.

Komiteng itinatag upang pangasiwaan ang 
ipinagkakatiwalang pondo 
Ang	ipinagkakatiwalang	pondo	ay	babantayan	ng	isang	

bagong	likhang	Komite	sa	Pagbabantay	ng	Mamamayan	sa	
Pananaliksik	Tungkol	sa	Kanser.	Ang	komite	ay	bubuuin	ng	
mga	sumusunod	na	siyam	na	miyembro:
•	 Apat	na	miyembrong	hinirang	ng	Gobernador,	tatlo	

sa	mga	ito	ay	mga	direktor	ng	isa	sa	sampung	
itinalagang	sentro	ng	kanser	sa	California.

•	 Dalawang	miyembrong	hinirang	ng	Direktor	ng	
DPH,	isa	o	higit	sa	mga	ito	ay	ginamot	para	sa	sakit	
na	may	kaugnayan	sa	tabako.

•	 Tatlong	kansilyer	mula	sa	mga	kampus	ng	UC	na	
mga	miyembro	ng	Instituto	para	sa	Pambilang	na	
Pananaliksik	sa	mga	Biyoagham	ng	California.	(Sa	
kasalukuyan,	tatlong	kampus	ng	UC—Santa	Cruz,	
Berkeley,	at	San	Francisco—ay	mga	miyembro	ng	
instituto.)

Nagpapataw Ng KaragdagaNg Buwis sa mga sigarilyo para sa paNaNaliKsiK tuNgKol sa KaNser.  
iNisyatiBoNg Batas.
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Awtoridad na Iginawad sa Komite. Ang	panukala	ay	

nagpapahintulot	sa	komite	na	pangasiwaan	ang	
ipinagkakatiwalang	pondo.	Ang	mga	pondo	ay	kailangang	
gastahin	para	sa	mga	layunin	lamang	na	inilarawan	sa	batas.	
Ang	mga	pondo	ay	ilalaan	ng	komite.	Kaya,	ang	mga	ito	ay	
sasailalim	sa	paglalaan	ng	Lehislatura.	Higit	pa,	ang	mga	
pondong	ito	ay	hindi	maaaring	ipahiram	sa	ibang	mga	
pondo	ng	estado.
Ang	panukala	ay	nagbibigay	sa	komite	ng	awtoridad	na:
•	 Bumuo	ng	panandalian	at	pangmatagalang	mga	

plano	sa	pananalapi.
•	 Magtatag	ng	isang	proseso	para	sa	pangingilak,	

pagrepaso,	at	pagbibigay	ng	mga	gawad	at	pautang	
para	sa	pananaliksik	at	mga	pasilidad.

•	 Maghirang	ng	isang	punong	tagapagpaganap	na	
opisyal	at	ibang	mga	empleyado.

•	 Magtatag	ng	mga	patakaran	tungkol	sa	mga	
karapatan	sa	intelektuwal	na	ari-arian	na	ibinunga	ng	
pananaliksik	na	pinondohan	ng	panukalang	ito.

ibang mga pangunahing tadhana
Mga Paglipat na Ipinahihintulot Mula sa Pondo sa 

mga Pasilidad. Kung	ipinasiya	ng	komite	na	may	sobra	sa	
Pondo	sa	mga	Pasilidad	ng	Hope	2010,	ang	panukala	ay	
magpapahintulot	sa	komite	na	ilipat	ang	sobrang	pera	sa	
Pondo	sa	Pananaliksik	ng	Hope	2010,	sa	Pondo	sa	
Paghadlang	at	Pagtigil	na	May	Kaugnayan	sa	Tabako	ng	
Hope	2010,	o	sa	Pondo	sa	Pagpapatupad	ng	Batas	ng	Hope	
2010.

Mga Hakbang Ukol sa Pananagutan. Ang	panukala	ay	
nag-aatas	sa	komite	na	mag-isyu	ng	taunang	ulat	sa	publiko	
na	kabilang	ang	impormasyon	tungkol	sa	mga	gugol	na	
pampangasiwaan,	sa	bilang	at	halaga	ng	mga	gawad	na	
ipinagkaloob,	at	isang	buod	ng	mga	nakamit	ng	
pananaliksik.	Ang	komite	ay	aatasan	din	na	magkaroon	ng	
independiyenteng	pagsusuri	ng	pananalapi	bawat	taon.	Ang	
panukala	ay	may	mga	tadhana	sa	salungatan	ng	interes	na	
namamahala	sa	pagkilos	ng	mga	miyembro	ng	komite,	at	
kabilang	ang	mga	partikular	na	parusang	pangkrimen	para	
sa	sinuman	na	napatunayang	maling	gumamit	ng	mga	pera	
ng	ipinagkakatiwalang	pondo.

mga epeKto sa paNaNalapi
Ang	panukalang	ito	ay	magkakaroon	ng	maraming	

epekto	sa	pananalapi	ng	estado	at	mga	lokal	na	pamahalaan.	
Ang	mga	pangunahing	tama	ay	tinatalakay	sa	ibaba.

mga tama sa mga Kita ng estado at lokal na 
pamahalaan

Ang mga Kita ay Maaapektuhan ng Tugon ng 
Mamimili.	Ang	aming	mga	tantiya	ng	kita	ay	nagpapalagay	
na	ang	iminumungkahing	pagtaas	sa	kinakaltas	na	buwis	ay	
ipapasa	sa	mga	mamimili.	Sa	ibang	mga	salita,	ipinapalagay	
namin	na	ang	mga	presyo	sa	pagtitingi	ng	sigarilyo	at	ibang	
mga	produktong	tabako	ay	itataas	upang	isama	ang	pagtaas	
sa	kinakaltas	na	buwis.	Ito	ay	magreresulta	sa	iba’t	ibang	
tugon	ng	mamimili.	Ang	pagtaas	ng	presyo	ay	magreresulta	
sa	pagbawas	ng	bilang	ng	nabubuwisang	produktong	tabako	
na	ginagamit	nila.	Babaguhin	din	ng	mga	mamimili	ang	
paraan	ng	pagkuha	nila	ng	mga	produktong	tabako	upang	
mas	kaunti	ang	mga	transaksiyon	na	binubuwisan,	tulad	ng	
sa	pamamagitan	ng	mga	pagbili	sa	Internet	o	mga	pagbili	
ng	mga	produkto	sa	labas	ng	estado.	Habang	naniniwala	
kami	na	ang	isang	makatwirang	hula	ng	tugon	ng	mamimili	
ay	isinama	sa	aming	mga	tantiya	ng	kita,	ang	mga	ito	ay	
sasailalim	sa	ilang	kawalan	ng	katiyakan.

Mga Kita sa Bagong Kinakaltas na Buwis sa Tabako.	
Tinatantiya	namin	na	ang	pagtaas	sa	mga	kinakaltas	na	
buwis	sa	sigarilyo	na	iniaatas	ng	panukalang	ito	ay	lilikom	
ng	humigit-kumulang	na	$615	milyon	sa	2012–13	
(bahaging-taon	na	epekto)	at	humigit-kumulang	na	$810	
milyon	sa	2013–14	(ang	unang	buong-taon	na	tama).	Ang	
aming	tantiya	ng	paglalaan	ng	mga	kita	ng	bagong	
kinakaltas	na	buwis	sa	sigarilyo	sa	2013–14	ay	ipinakikita	sa	
Pigura	2	(tingnan	ang	kasunod	na	pahina).	Pagkatapos	ng	
pagpuno	sa	mga	nawala	sa	kita	ng	kasalukuyang	kinakaltas	
na	buwis	sa	tabako	(inilarawan	nang	mas	detalyado	sa	
dakong	huli),	ang	bagong	kinakaltas	na	buwis	sa	sigarilyo	ay	
lilikha	ng	tinatantiyang	$735	milyon	sa	netong	kita	sa	
2013–14	para	sa	mga	layuning	inilarawan	sa	panukala.	Ang	
pagtaas	sa	kinakaltas	na	buwis	sa	sigarilyo	ay	lilikha	ng	mas	
mababang	mga	halaga	ng	kita	bawat	taon	sa	hinaharap,	
batay	sa	aming	mga	inaasahan	na	patuloy	na	paghina	ng	
pagkonsumo	ng	sigarilyo.

Mga Epekto sa mga Kita ng Kasalukuyang Kinakaltas 
na Buwis sa Tabako. Ang	paghina	sa	pagkonsumo	ng	mga	
sigarilyo	at	ibang	mga	produktong	tabako	na	dulot	ng	
panukalang	ito	ay	magbabawas	sa	mga	kita	mula	sa	
kasalukuyang	mga	kinakaltas	na	buwis	na	pumupunta	
upang	suportahan	ang	mga	layunin	ng	Proposisyon	99	at	
10,	ng	Pangkalahatang	Pondo,	at	ng	Pondo	sa	Kanser	sa	
Suso.	Ang	panukala	ay	nagtatadhana	ng	pagpuno	sa	mga	
nawalang	ito	mula	sa	mga	kitang	nalikom	ng	bagong	
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Pigura 2

Paano Ilalaan ang Tinatantiyang Kita Mula sa Bagong Buwis sa Sigarilyo
(Mga Dolyar sa mga Milyon)

Paglalaan

2013-14 na 
Pagpopondo 
(Buong Taon)

Tinatantiyang Kita Mula sa Bagong Buwis sa Sigarilyo $810
Ibinawas ang pagpuno sa Proposisyon 99, Proposisyon 

10, Pangkalahatang Pondo, at Pondo sa Kanser sa 
Suso

— -75 a

 Tinatantiyang Netong Kita $735

Paglalaan ng tinatantiyang netong kita

Pondo sa Pananaliksik 60% $441
Pondo sa mga Pasilidad 15 110
Pondo sa Paghadlang at Pagtigil na May Kaugnayan sa 

Tabako
20 147

Pondo sa Pagpapatupad ng Batas 3 22
Kuwenta ng Komite 2 15
a Tantiya ng LAO. Ang mga halaga ng pagpuno ay ipapasiya ng Lupon ng Pagpapantay.

kinakaltas	na	buwis.	Tinatantiya	namin	na	ang	halaga	ng	
pagpopondo	sa	pagpuno	na	kailangan	upang	sumunod	sa	
iniaatas	ay	humigit-kumulang	na	$75	milyon	taun-taon,	
gaya	ng	ipinakikita	sa	Pigura	2.
Gaya	ng	binanggit	sa	una,	ang	panukalang	ito	ay	

magkakaroon	ng	karagdagang	epekto	sa	pananalapi	sa	mga	
kinakaltas	na	buwis	na	pupunta	sa	pagsuporta	sa	mga	
layunin	ng	Proposisyon	99.	Sa	ilalim	ng	kasalukuyang	batas,	
anumang	pagtaas	sa	buwis	sa	sigarilyo	ay	awtomatikong	
nagtutulak	ng	kapantay	na	pagtaas	sa	mga	buwis	sa	ibang	
mga	produktong	tabako,	na	ang	mga	kita	ay	pupunta	sa	
pagsuporta	sa	mga	layunin	ng	Proposisyon	99.	Tinatantiya	
namin	na	ang	mas	mataas	na	buwis	sa	ibang	mga	
produktong	tabako	ay	magreresulta	sa	isang	buong-taong	
dagdag	sa	kita	ng	Proposisyon	99	na	humigit-kumulang	na	
$50	milyon,	simula	sa	2013–14.

Mga Epekto sa mga Kita ng Pang-estado at Lokal na 
Buwis sa Pagbebenta at Paggamit. Ang	mga	buwis	sa	
pagbebenta	at	paggamit	ay	ipinapataw	sa	iba’t	ibang	
produkto,	kabilang	ang	presyo	sa	pagtitingi	ng	mga	
produktong	tabako.	Ang	presyo	sa	pagtitingi	ay	karaniwang	
kabilang	ang	halaga	ng	lahat	ng	kinakaltas	na	buwis.	Ang	
mas	mataas	na	presyo	sa	pagtitingi	ng	mga	produktong	
tabako	na	resulta	ng	bagong	kinakaltas	na	buwis,	
samakatwid,	ay	magtataas	ng	pang-estado	at	lokal	na	kita	
mula	sa	buwis	sa	pagbebenta	at	paggamit	sa	mga	
produktong	tabako.	Ang	epektong	ito	ay	mapapagaan	ng	
ilang	bagay,	kabilang	ang	mas	mababang	paggasta	sa	ibang	
mga	produktong	sasailalim	sa	mga	buwis	sa	pagbebenta	at	
paggamit.	Sa	neto,	tinatantiya	namin	ang	pagtaas	sa	kita	na	
humigit-kumulang	na	$10	milyon	hanggang	$20	milyon	
taun-taon.

Mga Epekto sa Pagsingil ng Kinakaltas na Buwis. Gaya	
ng	naunang	tinalakay,	ang	panukala	ay	magdedeposito	ng	3	
porsiyento	ng	mga	kita	mula	sa	bagong	buwis	sa	sigarilyo	sa	
Pondo	sa	Pagpapatupad	ng	Batas	upang	suportahan	ang	
mga	pagsisikap	sa	pagpapatupad	ng	batas	ng	estado.Ang	
mga	pondong	ito	ay	gagamitin	upang	suportahan	ang	mga	
dinagdagang	pagsisikap	na	bawasan	ang	pag-iwas	sa	buwis,	
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panghuhuwad,	at	di-lisensiyadong	pagbebenta	ng	mga	
sigarilyo	at	ibang	mga	produktong	tabako.	Ang	mga	pondo	
ay	gagamitin	din	upang	suportahan	ang	mga	pagsisikap	na	
bawasan	ang	pagbebenta	ng	mga	produktong	tabako	sa	mga	
menor.	Ang	mga	aktibidad	na	ito	ay	magkakaroon	ng	hindi	
alam	na	netong	tama	sa	halaga	ng	mga	kitang	nasisingil	sa	
pamamagitan	ng	mga	kinakaltas	na	buwis.

tama sa mga gastos sa pangangalagang 
pangkalusugan ng estado at lokal na pamahalaan
Ang	estado	at	mga	lokal	na	pamahalaan	sa	California	ay	

nagkakagastos	para	sa	pagkakaloob	ng	(1)	pangangalagang	
pangkalusugan	para	sa	maliit	ang	kita	at	hindi	nakasegurong	
mga	tao	at	(2)	pagsakop	ng	segurong	pangkalusugan	para	sa	
mga	empleyado	at	retirado	ng	estado	at	lokal	na	
pamahalaan.	Bilang	bunga,	ang	mga	pagbabago	sa	batas	ng	
estado	tulad	ng	mga	ginawa	ng	panukalang	ito	na	
nakakaapekto	sa	kalusugan	ng	pangkalahatang	
populasyon—at	maliit	ang	kita	at	walang	segurong	mga	tao	

at	mga	pampublikong	empleyado	sa	partikular—ay	
makakaapekto	sa	mga	gastos	sa	pangangalagang	
pangkalusugan	na	pinopondohan	ng	publiko.
Halimbawa,	gaya	ng	naunang	tinalakay,	ang	panukalang	

ito	ay	magreresulta	sa	pagbaba	ng	pagkonsumo	ng	mga	
produktong	tabako.	Ang	paggamit	ng	mga	produktong	
tabako	ay	iniugnay	sa	iba’t	ibang	epekto	sa	kalusugan	ng	
mga	pederal	na	awtoridad	sa	kalusugan	at	maraming	
siyentipikong	pag-aaral.	Kaya,	ang	panukalang	ito	ay	
magbabawas	sa	paggasta	ng	pang-estado	at	lokal	na	
pamahalaan	sa	pangangalagang	pangkalusugan	sa	
pangmatagalan.	Ang	panukalang	ito	ay	magkakaroon	ng	
ibang	mga	epekto	sa	pananalapi	na	mag-aalis	ng	pakinabang	
sa	mga	matitipid	na	ito	sa	gastos.	Halimbawa,	ang	estado	at	
mga	lokal	na	pamahalaan	ay	magkakaroon	ng	mga	gastos	sa	
hinaharap	para	sa	pagkakaloob	ng	pangangalagang	
pangkalusugan	at	mga	serbisyong	panlipunan	na	sa	ibang	
paraan	ay	hindi	mangyayari	bilang	resulta	ng	mga	taong	
umiiwas	sa	mga	sakit	na	may	kaugnayan	sa	tabako	na	
nabubuhay	nang	mas	matagal.	Kaya,	ang	netong	tama	sa	
pananalapi	ng	panukalang	ito	sa	mga	gastos	ng	estado	at	
lokal	na	pamahalaan	ay	hindi	alam.
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 PANGANGATWIRANG PANIG SA PROPOSISYON 29 

 SAGOT SA PANGANGATWIRANG PANIG SA PROPOSISYON 29 

Ang lahat ay sumusuporta sa pananaliksik tungkol sa kanser, pero ang 
Prop. 29 ay labintatlong pahina ng maliliit na letra, butas at depekto. 
Ito’y isang pag-aaksayang proposisyon na tulad ng Komisyon sa Mabilis 
na "Tren sa Walang Nakakaalam".

Ang mga taga-California sa lahat ng dako ng estado—mga nagbabayad 
ng buwis, mga doktor, mga guro, nagpapatupad ng batas, maliliit na 
negosyo at paggawa—ay nagsasabi ng HINDI sa Prop. 29:

Kayo mismo ang tumingin sa mga katotohanan:
•	 Itinataguyod ng isang propesyonal na pulitiko, ang Prop. 29 ay isang 

$735 milyong taunang bagong buwis at utos na paggasta na lumilikha ng 
isang hindi mapananagot, burukrasya ng pamahalaan na puno ng mga 
hinirang na pampulitika.
•	 Hindi nag-aatas na ang kita sa bagong buwis ay gastahin sa 

California upang lumikha ng mga trabaho. Ang pera ay magagawang 
gastahin sa labas ng estado o maging sa labas ng bansa.
•	 Hindi nagkakaloob ng mga bagong pondo upang gamutin ang mga 

pasyente ng kanser.
•	 Gumagasta ng $125 milyon taun-taon sa pangkaraniwang gastos, 

burukrasya, mga gusali at tunay na ari-arian—perang magagamit para sa 
paggamot sa kanser.
•	 Nagpapahintulot ng "mga salungatan ng interes" sa pagpayag sa 

mga organisasyong kinakatawan ng mga Komisyonado na tumanggap ng 
pagpopondo ng nagbabayad ng buwis.

•	 Nagpapahintulot sa mga nagtutubong korporasyon upang 
tumanggap ng $500+ milyon sa mga dolyar ng nagbabayad ng buwis 
taun-taon.
•	 Inuulit ang mga kasalukuyang programa na gumagasta na ng $6 

bilyon taun-taon sa pananaliksik tungkol sa kanser.
•	 Nagtatatag ng isa pang utos na madepektong awtomatikong paggasta 

na tulad ng Komisyon sa Mabilis na Riles—karagdagang pag-aaksaya, 
walang pananagutan sa nagbabayad ng buwis.
•	 Nagbabawal sa Gobernador at Lehislatura na gumawa ng mga 

pagbabago sa inisyatibo para sa 15 taon, maging sa kaso ng pandaraya o 
pag-aaksaya.

Masamang ideya na lumikha ng isa pang komisyon at bigyan ito ng 
$735 milyon taun-taon nang walang pananagutan kung paano nito 
ginagasta ang pera.

Tingnan ang mga katotohanan sa www.ReadForYourself.org, at saka 
samahan kami sa pagboto ng "HINDI" sa Prop. 29.

MIKE GENEST, Dating Direktor 
Kagawaran ng Pananalapi ng California
MARCY ZWELLING, M.D., Nakaraang Presidente
Kapisanang Medikal ng County ng Los Angeles
TOM BOGETICH, Tagapagpaganap na Direktor (Retirado)
Lupon ng Edukasyon ng Estado ng California

BUMOTO NG OO SA 29 UPANG SUPORTAHAN ANG 
PANANALIKSIK TUNGKOL SA KANSER AT MAGLIGTAS NG 
MGA BUHAY.

Ang Prop. 29, ang Batas sa Pananaliksik Tungkol sa Kanser ng 
California, ay batay sa isang payak pero makapangyarihang ideya. Ito ay 
lumilikha ng isang bagong $1 na buwis sa tabako—BINABAYARAN 
LAMANG NG MGA PUMIPILING MANIGARILYO.

Ang American Cancer Society, American Heart Association at 
American Lung Association ay nag-isponsor ng panukalang ito dahil 
alam nilang ang pagbubuwis sa tabako ay nakapagliligtas ng mga 
buhay. Sinasalungat ng mga kompanya ng tabako ang panukalang ito 
sa kaparehong dahilan. Alam ng malaking tabako na siyamnapung 
porsiyento ng mga naninigarilyo ay nagsisimula bilang mga tinedyer.

ANG OO SA PROP. 29 AY SUMUSUPORTA SA PANANALIKSIK 
TUNGKOL SA KANSER. ANG PERA AY TUWIRANG PUPUNTA 
SA MGA DOKTOR AT SIYENTISTA SA PANANALIKSIK—HINDI 
MAHAHAWAKAN NG MGA PULITIKO.

Ang kanser ay pangunahing pumapatay sa mundo—paninigarilyo ang 
nangungunang dahilan nito. Ang kanser ay nakaapekto sa bawat pamilya 
sa ating estado. Ang mga siyentista ng California ay nasa unahan ng 
nagliligtas-ng-buhay na pananaliksik sa pagtuklas, paggamot, paghadlang 
at paglunas sa kanser, sakit sa puso, at ibang mga sakit na may kaugnayan 
sa paninigarilyo. Sila ay gumagawa ng malaking pagsulong, pero marami 
pang dapat gawin, ang Prop. 29 ay lumilikha ng halos $600 milyon para 
sa kanilang pananaliksik—at ipinagpapatuloy ang paghahanap ng mga 
lunas.

ANG OO SA PROP. 29 AY HINAHADLANGAN ANG MGA 
BATA NA MANIGARILYO—AT NAGLILIGTAS NG MGA BUHAY.

Ang mga kompanya ng tabako ay gumagasta pa rin ng milyun-milyon 
sa pagpapalaganap ng kanilang mga produkto—bawat taon, higit sa 
34,000 bata sa California ang nagsisimulang manigarilyo. Ang Prop. 29 
ay tumutulong sa mga naninigarilyo na tumigil at pinipigilan ang mga 
bata na manigarilyo. Ang ekstrang $1 buwis sa tabako ay maaaring hindi 
anyong malaki, pero sa isang tinedyer, magagawa nito ang pagsisimula ng 
paninigarilyo na mas mahirap kaysa makukuha nila rito. Tinatantiya ng 
mga eksperto sa pampublikong kalusugan na ang Prop. 29 ay hahadlang 
sa 228,000 bata na manigarilyo. Tinatantiya ng mga eksperto ring ito na 
ang Prop. 29 ay magliligtas ng mga buhay ng 104,000 naninigarilyo na 
tumigil, maiiwasan ang sakit at gastos ng paglaban sa kanser, emphysema 
o sakit sa puso.

SINO ANG SUMASALUNGAT SA PROP. 29? MGA KOMPANYA 
NG TABAKO.

Kumuha sila ng napakaraming mamahaling tagalobi at mga 
kasangguning pampulitika. Gumagasta sila upang talunin ang Prop. 29. 
Bakit? Upang protektahan ang kanilang mga tubo. Huwag paloko sa mga 
taktikang pananakot at mga nanlalansing tabing sa kampanya.

KAYO MISMO ANG BUMASA SA PROP. 29!
Makikita ninyo na ang PROP. 29 ay kabilang ang mahihigpit na 

pananggalang at tunay na pananagutan. HINDI MGA PULITIKO 
ANG MAGPAPASIYA KUNG SAAN PUPUNTA ANG PERA—ANG 
MAGPAPASIYA AY ANG MGA DOKTOR AT SIYENTISTA SA 
PANANALIKSIK NG CALIFORNIA.

Ang Prop. 29 ay pinananatili ang mga desisyon sa pagpopondo sa 
mga kamay ng isang independiyenteng lupon ng mga nangungunang 
organisasyon ng pananaliksik ng California, mga pinagkakatiwalaang 
tagapagtaguyod na pangkalusugan at mismong nakaligtas sa kanser. Ang  
Prop. 29 ay nagtatabi ng mga pondo upang hadlangan ang pagpupuslit 
ng sigarilyo. Ang Prop. 29 ay nag-aatas ng mga pagsusuri upang matiyak 
na ang lahat ng pondo ay ginagasta nang wasto.

AT TANDAAN, KUNG HINDI KA NANINIGARILYO, HINDI 
KA MAGBABAYAD.

Walang makapagsasabi kung kailan tayo makahahanap ng lunas sa 
bawat kanser, pero ang bawat dolyar para sa pananaliksik ay tumutulong 
na gawing mas malapit ang araw na iyon. Sa ilang minuto na ginugol 
ninyo sa pagbabasa nito, may isang bagong nasuring may kanser—ina, 
ama, anak ng isang tao—isa pang pamilya na naghahanap ng pag-asa. 
Ang Oo sa Prop. 29 ay kumukuha ng $1 na sinayang sa mga sigarilyo at 
inilalaan ito upang maghanap ng lunas. Ito ay makapagliligtas ng buhay 
ng isang mahal ninyo sa buhay.

SUPORTAHAN ANG PANANALIKSIK TUNGKOL SA KANSER. 
MAGLIGTAS NG MGA BUHAY. BUMOTO NG OO SA PROP. 29, 
ANG BATAS SA PANANALIKSIK TUNGKOL SA KANSER NG 
CALIFORNIA.

DR. CLIffORD C. EKE, M.D., Presidente
Samahan sa Kanser ng Amerika, Dibisyon sa California
JANE WARNER, Presidente
Kapisanan sa Baga ng Amerika sa California
DR. RICHARD J. GRAY, M.D., Presidente
Kapisanan sa Puso ng Amerika, Mga Kasapi sa mga Estado sa Kanluran
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 SAGOT SA PANGANGATWIRANG LABAN SA PROPOSISYON 29 

Ang lahat ay sumusuporta sa pananaliksik tungkol sa kanser, pero ang 
Proposisyon 29 ay MADEPEKTO.

KAYO MISMO ANG BUMASA SA MALILIIT NA LETRA.
Ang Prop. 29:
AY NAGTATAAS NG MGA BUWIS, PERO HINDI NILILINIS 

ANG MAAKSAYANG PAGGASTA NG SACRAMENTO O HINDI 
TUMUTULONG NA BALANSEHIN ANG ATING BADYET
•	 Ang mga pulitiko sa California ay kailangang mamuhay sa loob ng kanilang 

kakayahan. Sa halip, ang isang propesyonal na pulitiko ay nagtataguyod ng Prop. 
29 upang itaas ang mga buwis ng $735 milyon sa isang taon upang lumikha ng 
isa pang BAGONG BURUKRASYA AT KOMISYON SA PAGGASTA NG 
ESPESYAL NA INTERES na hindi natin makakaya. 
•	 Tayo ay may $10+ bilyong kakulangan at ang mga botante 

ay binabantaan ng mga pagbawas sa mga paaralan o mas mataas 
na mga buwis. HINDI NATIN MAPOPONDOHAN ANG 
MGA KASALUKUYANG PROGRAMA, PERO ANG PROP. 29 
NAGTATAAS NG MGA BUWIS UPANG LUMIKHA NG BUONG 
BAGONG PROGRAMA SA PAGGASTA NG PAMAHALAAN. Iyon 
ay hindi makatwiran.

NAGPAPAHINTULOT NA ANG MGA DOLYAR NG BUWIS 
NG CALIFORNIA AY GASTAHIN SA LABAS NG CALIFORNIA
•	 Nagtataas ng halos $1 bilyon sa mga bagong buwis, pero 

nagpapahintulot na gastahin ang mga dolyar ng buwis sa labas ng 
California, maging sa labas ng bansa (Seksyon 30130.53(d)).
•	 Kung ang gagawin natin ay ITAAS ANG MGA BUWIS SA 

MGA TAGA-CALIFRONIA, ITO AY DAPAT GASTAHIN SA 
CALIFORNIA upang makatulong na lumikha ng mga trabaho.

BAGONG BURUKRASYA, MGA KARAGDAGANG HINIRANG 
NA PAMPULITIKA = KARAGDAGANG PAG-AAKSAYA
•	 Ang Komisyon, na may 6 hinirang na pampulitika, ay magagawang 

gumasta ng tinatantiyang $15 milyon sa mga suweldo ng mga tauhan at 
pangkaraniwang gastos taun-taon, at pahirapan ang mga nagbabayad ng 
buwis ng mga karagdagang obligasyon sa pensiyon at pangangalagang 
pangkalusugan (Seksyon 30130.53(d)(5)).
•	 Ang Prop. 29 ay nagpapahintulot ng paggasta ng $110 milyon taun-taon 

sa mga gusali at kagamitan pero hindi nag-aatas na ang pera ay gastahin sa mga 
unibersidad/ospital ng California—ang pera ng buwis ay magagawang ibigay sa 
malalaking nagtutubong organisasyon (Seksyon 30130.53(d)(2)).
•	 Tulad ng Mabilis na Riles at ibang mga Komisyon, ang 

BURUKRASYANG ITO AY HINDI NATATAPOS. Ang Prop. 29 
AY PINALILIBRE ang CEO mula sa mga iniaatas sa pagkuha/suweldo 
(Seksyon 30130.54(d)(2)) upang ang CEO ay mabayaran ng daan-daang 
libo sa isang taon at may kapangyarihang kumuha ng maraming tauhan.

INUULIT ANG MGA KASALUKUYANG PROGRAMA
•	 Bawat taon, ang pederal na pamahalaan ay gumagasta ng $6 bilyon 

sa pananaliksik tungkol sa kanser at ang California ay gumagasta ng $70 
milyon sa mga programa sa pagkontrol ng tabako. Inuulit ng Prop. 29 
ang mga kasalukuyang programang ito.

WALANG PANANAGUTAN
•	 Ang Prop. 29 ay nag-aatas ng tinatawag na "taunang ulat," pero ito’y 

ISINULAT NG KOMISYON MISMO at hindi nag-aatas na ang gawad 
na pera ay lumikha ng mga resulta (Seksyon 30130.54(i)).
•	 Ang totoo, maging ang Gobernador, Lehislatura o Tagasuri ng 

Estado ay walang awtoridad na gumawa ng mga pagbabago sa inisyatibo 
sa 15 taon, maging sa kaso ng pandaraya o pag-aaksaya (Seksyon 6(b)). 
IYON AY HINDI PANANAGUTAN!

WALA PARA SA PAGGAMOT SA KANSER
•	 Ang mga tagasuporta ay nagsasabi na ito ay tutulong na 

makapagtipid ng bilyun-bilyon sa mga gastos sa pangangalagang 
pangkalusugan, pero ang panukala ay WALANG IPINAGKAKALOOB 
NA BAGONG PAGPOPONDO PARA SA PAGGAMOT SA MGA 
PASYENTE NG KANSER (Seksyon 30130.53).

NILULUSUTAN ANG INAPROBAHAN-NG-BOTANTE NA 
INISYATIBO, SINASAKTAN ANG MGA PAARALAN
•	 Ang isang inaprobahan-ng-botante na susog sa Saligang-batas ng 

California ay nag-aatas na ang anumang mga bagong buwis ay tumulong 
na magbayad para sa edukasyon, pero ang Prop. 29 ay pinalilibre ang 
sarili mula sa iniaatas na ito, dinadaya ang ating mga paaralan ng $300+ 
milyon kada taon (Seksyon 30130.50(c)).
•	 Hindi natin dapat hayaan ang isang propesyonal na pulitiko na gamitin 

ang butas upang hadlangan ang mga inaprobahan-ng-botante na inisyatibo.
"Ang pananaliksik sa kanser ay mahalaga, pero kung gagasta tayo ng $735 

milyon sa isang taon, kailangan nating magkaroon ng mahihigpit na kontrol at 
tiyakin na ating mga dolyar ng buwis ay ginagasta sa California. Ang Prop. 29 
ng California ay madepekto at nararapat sa isang "hindi" na boto." —Marcy 
Zwelling, M.D. Nakaraang Presidente, Los Angeles County Medical Association

Bisitahin ang: ReadForYourself.org
Bumoto ng HINDI sa Proposisyon 29

TERESA CASAZZA, Presidente
Kapisanan ng mga Nagbabayad ng Buwis sa California
LA DONNA R. PORTER, M.D., Dating Presidente
Kapisanang Medikal ng Golden State
JULIAN CANETE, Presidente
Mga Hispanikong Kamara de Komersiyo ng California

Ang bawat salitang kababasa pa lang ninyo ay mula sa isang kampanyang 
binili at binayaran ng mga kompanya ng tabako. Tingnan ang opisyal 
na website ng estado—ang mga kompanya lamang ng tabako ang 
TANGING gumagasta ng milyun-milyon upang talunin ang Prop. 29:

http://cal-access.sos.ca.gov/Campaign/Measures
Ang mga kompanya ng tabako ay tumangging pirmahan ang kanilang 

mensahe sa itaas—pero hindi lamang iyon ang itinatago nila mula sa 
inyo. Ang katotohanan ay gumagana ang Prop. 29; napatitigil nitong 
magsigarilyo ang mga tao, at ito ay nakasasakit sa tubo ng Malaking 
Tabako. Pakiusap, kayo mismo ang bumasa ng Prop. 29.

ANG PROP. 29 AY NAGLILIGTAS NG MGA BUHAY—Isinulat ng 
American Cancer Society, American Lung Association at American Heart 
Association ang Prop. 29 dahil ang $1 kada kaha nitong buwis sa tabako 
ay nagliligtas ng 104,000 buhay.

ANG PROP. 29 AY TUMUTULONG SA MGA SENTRO NG 
PANANALIKSIK SA CALIFORNIA—Ang University of California at 
ang California Medical Association ay sumusuporta sa Prop. 29 dahil ito 
ay lilikom ng $585 milyon kada taon para sa pananaliksik at tutulong 
sa mga pinakamahusay na institusyon ng pananaliksik sa California na 
makahanap ng mga lunas sa kanser, sakit sa puso at baga.

ANG PROP. 29 AY NAGPOPROTEKTA SA MGA PAARALAN AT 
MGA BATA—Ang Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo at ang 
California State Parent Teachers Association ay sumusuporta sa Prop. 29 dahil 

hinahadlangan nito ang higit sa 200,000 bata na maging mga naninigarilyo.
ANG PROP. 29 NAG-AATAS NG MALAKAS NA PANANAGUTAN 

SA PANANALAPI—Ang isang Komite ng mga Nagbabantay na 
Mamamayan ay titiyak na ang mga pondo ay tuwirang pupunta sa 
mga doktor at siyentista. Ang mahihigpit na batas sa pananagutan ay 
nagbabawal sa mga salungatan ng interes, nag-aatas ng mga taunang 
independiyenteng pagsusuri, at nilalagyan ng hangganan ang mga gastos 
na pampangasiwaan sa mas mababa kaysa 2% (Seksyon 30130.54). Ang 
mga batas na ito sa pananagutan ay sinusuportahan ng mabibigat na 
parusang pangkrimen para sa mga paglabag (Seksyon 30130.56).

ANG KATOTOHANAN AY MAGLILIGTAS NG MGA BUHAY 
ANG PROP. 29, PERO SA PAMAMAGITAN LAMANG NG 
BOTONG OO.

www.CaliforniansForACure.org

DR. BETH Y. KARLAN, M.D., Direktor
Programa sa Kanser ng mga Babae, Oschin Comprehensive 
Cancer Institute, Cedars-Sinai Medical Center
ELIZABETH BLACKBURN, PH.D
Loureado ng Nobel sa Medisina
DR. BALAZS "ERNIE" BODAI, M.D.
Tagapagtatag ng Breast Cancer Stamp
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Mga Kandidato para Presidente ng Estados Unidos
Ang seksyon 9084 ng Kodigo sa mga Halalan ng California ay nag-aatas na ang impormasyon 
tungkol sa kandidato para presidente ay ilagay sa website ng Kalihim ng Estado ng California. 
Bisitahin ang www.voterguide.sos.ca.gov para sa mga karagdagang detalye.

Mga Pahayag ng Kandidato sa Antas ng Distrito at Senado ng 
Estados Unidos
Itong Patnubay na Impormasyon Para sa Botante ay sumasakop sa lahat ng pambuong-estadong 
panukala sa balota at mga kandidato para sa Senado ng Estados Unidos. Ang bawat katungkulan sa 
Senado ng Estado, Asembleya, Kapulungan ng mga Kinatawan ng Estados Unidos ay may 
kaugnayan sa mga botante sa isa lamang o ilang county, kaya ang ilang pahayag ng kandidato para 
sa mga katungkulang ito ay maaaring makuha sa inyong buklet ng halimbawang balota ng county.

Sa batas ng California ay kabilang ang mga boluntaryong limitasyon sa paggasta para sa mga 
kandidatong tumatakbo para sa pambuong-estadong pambatasang katungkulan (hindi pederal na 
katungkulan na tulad ng Kapulungan ng mga Kinatawan ng Estados Unidos at Senado ng Estados 
Unidos). Ang mga pambatasang kandidato na pumiling panatilihin ang kanilang mga gugol sa 
kampanya na mas mababa sa mga tinukoy na dolyar na halaga ay maaaring bumili ng espasyo sa 
mga halimbawang balota ng county para sa isang pahayag ng kandidato na hanggang 250 salita. 
Ang mga kandidato para sa Senado ng Estado na nagboluntaryong limitahan ang kanilang mga 
paggasta sa kampanya ay maaaring gumasta ng hindi hihigit sa $780,000 sa isang primaryang 
halalan. Ang mga kandidato para sa asembleya na nagboluntaryong limitahan ang kanilang paggasta 
sa kampanya ay maaaring gumasta ng hindi hihigit sa $520,000 sa isang primaryang halalan.

Upang tingnan ang isang listahan ng mga pambatasang kandidato na tumanggap ng mga limitasyon 
ng California sa paggasta sa kampanya, pumunta sa www.sos.ca.gov/elections/elections_cand_stat.htm.

Lahat ng kandidato para sa Kapulungan ng mga Kinatawan ng Estados Unidos ay makapipiling 
bumili ng espasyo para sa isang pahayag ng kandidato sa mga buklet ng halimbawang balota ng 
county. (Ang ilang kandidato para sa Kapulungan ng mga Kinatawan ng Estados Unidos ay pumili 
na hindi bumili ng espasyo para sa isang pahayag ng kandidato.)

Lahat ng kandidato para sa Senado ng Estados Unidos ay makapipiling bumili ng espasyo para sa 
isang pahayag ng kandidato sa patnubay sa botante na ito. (Ang ilang kandidato para sa Senado ng 
Estados Unidos ay pumili na hindi bumili ng espasyo para sa isang pahayag ng kandidato.) Ang 
mga pahayag ng kandidato ay nasa mga pahina 21–23.

Para sa panghuling sertipikadong listahan ng mga kandidato, na dapat mailabas pagkatapos ilathala 
ang patnubay na ito, pumunta sa www.sos.ca.gov/elections/elections_cand.htm.
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Ang pagkakasunod-sunod ng mga pahayag ng kandidato ay ipinasiya sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot ng alpabeto.  
Ang mga pahayag sa pahinang ito ay ibinigay ng mga kandidato at ang katumpakan ay hindi siniyasat. Ang bawat pahayag ay boluntaryong isinumite  

ng kandidato at nilimbag sa gastos ng kandidato. Ang mga kandidatong hindi nagsumite ng mga pahayag ay maaaring maging kuwalipikadong lumitaw sa balota.

MGA PAHAYAG NG KANDIDATO sA seNADO NG esTADOs UNIDOs 

ORLY TAITZ 29839 Santa Margarita, Suite 100 (949) 683-5411
Kinakatigang Partido: Rancho Santa Margarita, CA 92688 orly.taitz@gmail.com
Republikano  runorlyrun.com orlytaitzforussenate.com

Ako ay hindi isang propesyohal na pulitiko. Ako ay isang negosyante, isang lisensiyadong abugada at isang lisensiyadong doktor 
ng Pag-opera ng Ngipin, isang maybahay at isang ina. Sa 25 taon ang aking asawa at ako ay nagpalaki ng aming 3 anak na lalaki sa 
California. Ako ay kumakandidato, dahil ang mga kabataan ng Ginintuang estado ay gusto kong magkaroon ng mga pagkakataong 
ibinigay sa akin sa Ginintuang panahon ni Reagan. Hanggang ang mga kaparehong pagiging pulitiko ang karera ay patuloy na 
kumakatawan sa atin, patuloy tayong mawawalan ng mga Amerikanong trabaho at magkakaroon ng mga Amerikanong utang. 
Ang aking 3 pangunahing hangarin: mga trabaho, mga trabaho, mga trabaho. Hihingi ako ng 5 taong pahinga sa pagbubuwis sa 
alinmang kompanyang nagpapadala sa Estados Unidos at mga kompanyang lumilikha ng mga bagong Amerikanong trabaho. Para 
sa bawat dolyar sa mga kita sa buwis sa mga bagong likhang trabaho para sa mga mamamayan ng Estados Unidos, magkakaroon 
ng isang dolyar na kredito sa pagbubuwis para sa mga kompanya. Wala nang nakawawasak na utang sa ating mga anak, wala nang 
mga regulasyon na pumapatay sa mga Amerikanong trabaho. Bilang isang abugada nagpakita ako ng katapangan sa paglaban para 
sa inyong mga karapatang iginagarantiya ng Saligang-batas. Kamakailan sinang-ayunan ng isang hukom ang aking subpoena para 
humarap si Barack Obama sa paglilitis at ibigay ang kanyang mga papel ng pagkakakilanlan. Kayo ay nararapat sa katotohanan, 
paggalang at mga sagot: bakit gumagamit si Barack Obama ng isang numero ng Seguridad Sosyal ng Connecticut, na hindi 
kailanman itinalaga sa kanya alinsunod sa E-verify, bakit ang kanyang kopya ng sertipiko ng kapanganakan ay itinuturing na 
panghuhuwad na nilikha ng kompyuter, bakit ang kanyang mga rekord sa paaralan ay ipinakikita siya bilang isang mamamayan 
ng Indonesia at marami pang iba. Kung gusto ninyo na nananagot sa inyo ang pamahalaan, iboto po si Orly Taitz!

ELIZABETH EMKEN  P.O. Box 81 (925) 395-4475
Kinakatigang Partido: Danville, CA 94526 info@emken2012.com
Republicano  www.emken2012.com

Kung ang Kongreso ang namahala ng inyong personal na pananalapi, tatanggalin ninyo sila. Ang hindi makontrol na pederal na 
paggasta ay lumikha ng $15 trilyon na pambansang utang—halos $49,000 para sa bawat isang Amerikano. Hindi tayo maaaring 
magpatuloy sa ganitong landas. Kumakandidato ako para sa Senado ng Estados Unidos upang bawasan ang sukat at gastos ng 
pamahalaan at balansehin ang badyet na ito. Itataguyod ko ang malayang pamilihan at muling pauunlarin ang maliliit na negosyo 
sa pamamagitan ng pagsuspinde sa mga regulasyon at kautusan ng pamahalaan na pumapatay ng trabaho. Lalaban ako upang 
bumuo ng mga pinagkukunan ng enerhiya sa Estados Unidos upang maibaba natin ang mga presyo ng gas at hindi na magpapadala 
ng mga dolyar ng enerhiya sa mga galit na bansa na nagpopondo ng terorismo. Bilang isang maybahay at ina ng tatlo, nag-aalala 
ako sa hinaharap ng aking mga anak. Dapat nating tanggalin ang pabigat sa ating ekonomiya upang ang mahuhusay na trabaho 
ay makuha ng mga susunod na henerasyon. Naglingkod ako bilang eksperto sa pagkaepisyente at pagbawas ng gastos sa IBM, 
ginagawang payak ang operasyon, inaalis ang pag-aaksaya at nagkakamit ng maraming milyong dolyar na natitipid. Noong ang 
aking anak ay masuring may autismo, ako ay naging Bise Presidente ng Autism Speaks, sumama sa pagsisikap na malaman ang 
mga dahilan at mga paggamot sa autismo. Ako ay lumalaban at isang tagalutas ng problema. Magtatrabaho ako nang walang 
pagod upang ibalik ang isang mas maliit, mas manipis, at limitadong pederal na pamahalaan, gaya ng nakabalangkas sa ating 
Saligang-batas. Ikinararangal ko na matanggap ang inyong suporta. Kumuha ng karagdagang kaalaman sa Emken2012.com.

ROBERT LAUTEN P.O. Box 121 (714) 202-2625
Kinakatigang Partido: Brea, CA 92822 info@robertlautenforussenate2012.com
Republikano  www.robertlautenforussenate2012.com

Sinusuportahan ko ang pagbabalik sa Batas na Glass-Steagall 1933-1999. Kasamang isponsor ng H.R. 1489. Muling itatag ang 
Hamiltonian na Sistema ng Kredito. Simulan ang proyektong impra-istruktura 1960’s ng NAWAPA. Isamoderno ang ating 34+ 
na taong gulang na mga Planta ng Nukleyar na Enerhiya. Tapusin ang Cap and Trade, ang $2 trilyon na deribatibang posibleng 
lobo. Alisan ng pondo ang Agenda 21 ng United Nation.
www.RobertLautenForUSSenate2012.com

•	 Isa sa dalawang Senador na kumakatawan sa mga interes ng California sa Senado ng Estados Unidos.
•	 Nagmumungkahi at bumoboto sa mga bagong pambansang batas.
•	 Bumoboto sa pagkumpirma ng mga pederal na hukom, mga Mahistrado ng Korte Suprema ng Estados Unidos, 

at maraming mataas-na-antas na mga paghirang ng presidente sa mga katungkulang sibilyan at militar.
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DAN HUGHES 1800 Thibodo Road, Suite 300 (760) 624-4511
Kinakatigang Partido: Vista, CA 92081 info@danhughes2012.com
Republikano  www.danhughes2012.com

Ang ating bansa ay nasa krisis. Humaharap tayo sa kawalan ng trabaho, mga nahihirapang negosyo, napakaraming pagkaremata 
ng bahay at napakalaking kakulangan sa pananalapi sa pang-estado at pambansang antas. Pero walang kakulangan na mas malaki 
kaysa kakulangang moral at sa pamumuno ng ating bansa. Marami ang naniniwala na ang Estados Unidos ay patungo sa hindi 
maiiwasang paghina at ang hinaharap ay pag-aari ng China at India. Ako po si Dan Hughes, at naniniwala ako na ang mga 
pinakamahusay na araw ng Amerika ay darating pa kung tayo ay may moral na lakas na baguhin ang direksiyon. Iyon ang dahilan 
kung bakit ako ay isang Republikanong kandidato para sa Senado ng Estados Unidos. Dapat tayong magsimula sa pamamagitan 
ng pagpapalit sa kasalukuyang kalagayang pampulitika at sa mga nanunungkulang pulitiko na bumigo sa atin. Washington, 
D.C. at ang mga tagaloob na pampulitika ay hindi pa naging ganito kalayo sa damdamin ng mga tao. Anyong ayaw nilang gawin 
ang kailangan upang mapabuti ang pang-araw-araw na buhay ng pangkaraniwang mamamayan. Ako ay isang may-ari ng maliit 
na negosyo na nag-eempleyo sa halos 100 taga-California. Ako ay nagbalanse ng mga badyet, natugunan ang mga pasahod, 
nagpalaki ng mga kita at nalampasan ang mga pagtaas at pagbaba ng resesyon. Alam ko ang kailangan upang makalikha ng 
mga trabaho dahil nagawa na ito. Ako ay isang asawa, ama ng apat, aktibo sa aking simbahan at komunidad at ikinararangal ang 
pagiging Reagan na konserbatibo. Ako ay hindi isang pulitiko at malakas kong sinusuportahan ang mga takda sa panunungkulan 
sa Kongreso. Lalaban ako upang bawasan ang paggasta ng pamahalaan, repormahin ang pumapatay-ng-trabaho na kodigo sa 
buwis at mga regulasyon ng pamahalaan, patigilin ang mas mataas na buwis, protektahan ang ating hangganan at pawalang-
bisa ang kinokontrol ng pamahalaan na pangangalagang pangkalusugan. Ikararangal ko na matanggap ang inyong boto. Para sa 
karagdagang impormasyon, mangyaring bisitahin ang www.DanHughes2012.com.

MIKE STRIMLING  1334 Grand Avenue (510) 652-0378
Kinakatigang Partido: Piedmont, CA 94610 ms@taxtherich2012.org
Demokratiko  www.taxtherich2012.org

Buwisan ang Mayayaman. Kumakandidato ako upang pahintulutan kayong bumoto para sa inyong mga paniniwala. Inatake ng 
mayayaman ang gitnang uri. Ang mga buwis ay apat na ulit na mas mataas sa mga milyonaryo mula 1942 hanggang 1982—
noong ang Amerika ay pinakamalakas. Kahit na noong 1918, ang mga buwis sa mga milyonaryo ay 77%. Ngayon, si Romney 
ay nagbabayad ng 15% lamang sa mga milyon! Kayo ang nagbabayad ng mas malaki! Noong ang mayayaman ay binuwisan, 
pinanatili nilang nasa pamumuhunan ang kanilang pera, lumilikha ng mga trabaho. Ngayon, inaalis nila ang pera mula sa mga 
Amerikanong trabaho. Ang resulta ay malinaw. Ang pinakamayamang 1% ay nag-aari ng mas maraming kayamanan kaysa nasa 
ilalim na 90% na pinagsama. Ang mga pagbawas ng buwis para sa mayayaman ay ginawang bangkarote ang Amerika. Ang 
gitnang uri ang nagbabayad: sa magastos na edukasyon at pangangalagang pangkalusugan, mga fee at toll, mga sirang paaralan at 
tulay, mga saradong parke at hukuman, mga banta sa Seguridad Sosyal at Medicare, utang sa ating mga anak. Ang matatalinong 
estudyante ay hindi makabayad ng matrikula, nagbabanta sa hinaharap ng Amerika. Ang radikal na Korte Suprema ay inaatake ang 
mga mamimili. Ang hindi pagkapantay-pantay ay nagiging dahilan ng mapanganib na pagkakagulo. Magpadala ng mensahe. Ibalik 
ang ating minamahal na bansa. Burahin natin ang kakulangan sa pamamagitan ng pagbabalik ng mga buwis sa mayayaman sa 
binabayaran nila noong mga panahon ni Eisenhower, Kennedy at Nixon. Buwisan ang lahat ng sapi at ari-arian na nagkakahalaga 
ng higit sa $3 milyon upang mabayaran ang utang. Pawalang-bisa ang mga saligang-batas ng mga korporasyon na tumatangging 
limitahan ang mga kontribusyong pampulitika. Ibalik ang kalayaan at pagkapribado. Patigilin ang walang-kabuluhang digmaan. 
Ang botong ito ay upang ibalik ang pagkabalanse sa pagitan ng 1% at ng 99%. www.TaxTheRich2012.org

DIRK ALLEN KONOPIK P.O. Box 4739 (909) 293-9225
Kinakatigang Partido: Rancho Cucamonga, CA 91729 campaign@konopikforca2012.com
Republikano  www.konopikforca2012.com

Kristiyano, Beterano, Amerikano. NRA, VFW, American Legion. Matapang kaming naninindigan para kay Kristo.

MARSHA FEINLAND 2124 Kittredge Street #66 (510) 845-4360
Kinakatigang Partido: Berkeley, CA 94704 feinlandforsenate@gmail.com
Kapayapaan at Kalayaan  www.feinlandforsenate.org

Ang 99% ay gusto ng bahay, pangangalagang pangkalusugan, edukasyon, at proteksiyon ng kapaligiran. Ang 1% ay nagbibigay 
sa atin ng digmaan, mga bilangguan at diskriminasyon. Kinokontrol nila ang kayamanang pinagtrabahuhan natin upang malikha. 
Pagpasiyahan natin nang demokratiko ang kailangan natin at pagbayarin ang mayayaman at ang kanilang mga korporasyon.
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MGA PAHAYAG NG KANDIDATO sA seNADO NG esTADOs UNIDOs  ipinagpapatuloy

Ang pagkakasunod-sunod ng mga pahayag ng kandidato ay ipinasiya sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot ng alpabeto.  
Ang mga pahayag sa pahinang ito ay ibinigay ng mga kandidato at ang katumpakan ay hindi siniyasat. Ang bawat pahayag ay boluntaryong isinumite  

ng kandidato at nilimbag sa gastos ng kandidato. Ang mga kandidatong hindi nagsumite ng mga pahayag ay maaaring maging kuwalipikadong lumitaw sa balota.

DIANNE FEINSTEIN  1801 Avenue of the Stars, Suite 829 (310) 203-1012
Kinakatigang Partido: Los Angeles, CA 90067 www.diannefeinstein2012.com
Demokratiko

Mahihirap ang mga panahon ngayon para sa ating estado at ating bansa. Ang ekonomiya, habang nasa mga unang araw ng 
pagbangon, ay lumilitaw mula sa isa sa mga pinakamasamang resesyon sa kasaysayan ng Amerika. Ang bansa ay humaharap 
sa mga napakahalagang hamon sa ekonomiya at pambansang seguridad sa buong mundo. Kailangan ng California ng subok na 
pamumuno sa Senado ng Estados Unidos na nakahandang tugunan ang mga hamong ito. Ang aking numero unong priyoridad ay 
magdala ng katatagan sa ekonomiya ng California at ng bansa. Sinusuportahan ko ang makakatwirang hakbang upang paunlarin 
ang ekonomiya tulad ng mga pagbawas sa buwis sa pasahod, isang planong muling pagtustos upang matulungan ang mga may-ari 
ng bahay sa kanilang mga utang sa bahay at tapusin ang epidemya ng pagkaremata sa ating estado, isang lubhang kailangang plano 
sa impra-istruktura upang lumikha ng mga trabaho, suporta para sa mga suweldo ng guro at unang tagatugon, at mga kredito sa 
buwis para sa mga tagapag-empleyo upang kumuha ng mga walang-trabahong beterano at ng matagal nang walang trabaho. Ako ay 
lubos na nagtatalaga rin ng sarili sa pagprotekta sa mga programang Seguridad Sosyal at Medicare na napakahalaga sa ating mga 
nakatatanda. Ang Komite sa Intelihensiya ng Senado, na ako ang Tagapangulo, ay pinatatakbo ngayon sa di-partidistang paraan, 
ginagawa tayong mas mabisa sa pagprotekta sa seguridad ng bansa, ginagambala ang aktibidad ng terorista, at nagkakaloob ng 
napakahalagang pagbabantay sa 16 na ahensiya ng Komunidad ng Intelihensiya. Bilang isang miyembro ng Komite sa Hukuman, 
nananatili akong mapagbantay sa pagsasanggalang sa mga karapatang sibil ng lahat ng ating mga mamamayan at ako ay hindi 
natitinag sa pagprotekta sa karapatan ng isang babae na pumili laban sa lahat ng pag-atake. Ako ay kumakandidato para sa Senado 
ng Estados Unidos dahil naniniwala ako na nagtataglay ako ng kaalaman, karanasan, at pagtatalaga ng sarili na gumawa ng 
pagkakaiba para sa California. Ang inyong suporta ay taos-pusong pasasalamatan.

COLLEEN SHEA FERNALD P.O. Box 3007 (707) 829-2243
Kinakatigang Partido: Santa Rosa, CA 95402 cfernald@sonic.net
Demokratiko  www.campaignforpeace.org

Mahal naming botanteng ipinagkanulo ng kongreso, Panahon na upang tapusin ang organisadong krimen ng pamahalaan. Malamang 
na ako ang tanging kandidato sa balotang ito na tatapos dito; sa pamamagitan ng pagsuporta at pagtatanggol sa ating Saligang-batas 
nang walang anumang reserbasyon ng isip o layunin ng pag-iwas. Sa pamamagitan ng paghingi ng kaagad na pagtatapos sa labag 
sa saligang-batas na "mga digmaan" na pinili ng kongreso, hindi kailanman pangangailangan, sa Afghanistan; at ibang mga lugar 
ng hidwaan. Panahon na para sa AmericaCARE, hindi labag sa saligang-batas na digmaan.

ROGELIO T. GLORIA 1610 Sherbrooke Street (619) 267-5334
Kinakatigang Partido: San Diego, CA 92139 r.gloria40@gmail.com
Republikano  http://gloriaforcongress.weebly.com

Ako ay isang makaranasang Opisyal ng Hukbong-dagat ng Estados Unidos at pederal na empleyado. http://gloriaforcongress.weebly.com

AL RAMIREZ P.O. Box 3002 (202) 455-0560
Kinakatigang Partido: Santa Monica, CA 90408-3002 2012@alramirez.com
Republikano  www.alramirez.com

Hindi kayo matatalo kapag naglilingkod kayo sa inyong bansa at ngayon higit kailanman kailangan natin ng mga taong handang 
manindigan para sa pinaniniwalaan natin upang panatilihing buhay ang Amerikanong Pangarap para sa susunod na henerasyon. Ako 
ay kumakandidato para sa Senado ng Estados Unidos dahil gusto kong makatulong na ibalik sa trabaho ang mga tao, ipagtanggol ang 
ating mga karapatang iginagarantiya ng Saligang-batas, panatilihin ang pinakadakilang militar ng mundo at mabisang pamahalaan 
ang ating mga likas na yaman upang matamo ang kalayaan sa enerhiya. Bilang isang negosyante sa industriya ng teknolohiya para 
sa halos 20 taon nakita ko ang kapangyarihan ng pagbabago upang lumikha ng mga trabaho. Iyon ang dahilan kung bakit gusto kong 
tulungan ang California na patuloy na maging lider ng teknolohiya sa pamamagitan ng pagputol sa kuskos balungos upang hayaan 
ang mga empresaryo na patakbuhin ang kanilang mga negosyo sa halip na paalisin sa negosyo ng sobrang regulasyon ng pamahalaan. 
Ipagtatanggol ko ang ating mga paniniwalang panrelihiyon at ang mga karapatan ng mga pamilya, magtatrabaho upang pawalang-bisa 
ang pagkuha ng pamahalaan sa ating sistema ng pangangalagang pangkalusugan at ipagtanggol ang ika-2 Susog. Pinakamahalaga ay 
magtatrabaho ako upang tugunan ang mga suliraning bunga ng labag sa batas na imigrasyon at pag-asa sa kawanggawa ng pamahalaan 
at unahin ang mga interes ng mga nagtatrabahong nagbabayad ng buwis. Panahon na rin upang kontrolin ang ating pamahalaan. Iyon 
ay nangangahulugan ng pagbawas sa paggasta, pagsusuri sa Pederal na pamahalaan at pagtiyak na ang ating mga inihalal na opisyal ay 
sumusunod sa mga batas katulad ng mga tao. Ang ating mga pinakamahusay na araw ay darating pa pero kung magtatrabaho lamang 
tayong magkakasama upang gawin ang pagbabago sa DC, iyon ang dahilan kung bakit hinihingi ko ang inyong tulong, inyong suporta 
at inyong boto. Upang makakuha ng karagdagang kaalaman tungkol sa akin bisitahin ang aking website: www.alramirez.com.
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PRoPosisYon 28
Ang inisyatibong panukalang ito ay iniharap sa mga tao 

alinsunod sa mga tadhana ng Seksyon 8 ng Artikulo II ng Saligang-
batas ng California.

Ang inisyatibong panukalang ito ay nagsususog sa isang seksyon 
ng Saligang-batas ng California; dahil dito, ang mga kasalukuyang 
tadhanang iminumungkahing tanggalin ay nilimbag sa tipong 
tinatanggal at ang mga bagong tadhanang iminumungkahing 
idagdag ay nilimbag sa tipong italika upang ipabatid na ang mga 
ito ay bago.

iminumungkahing batas

Seksyon 1. Ang panukalang ito ay dapat makilala at maaaring 
tawaging "Batas ng 2010 sa Reporma sa mga Pambatasang Takda 
sa Panunungkulan."

Sek. 2. Layunin ng panukang ito na baguhin ang kasalukuyang 
batas sa mga takda sa panunungkulan para sa mga mambabatas na 
ngayon ay pinahihintulutang maglingkod ng hanggang 14 na taon 
sa Lehislatura sa pamamagitan ng paggawa ng mga sumusunod:

(1) Pagbawas ng kabuuang bilang ng mga taon na ang isang 
mambabatas ay pinahihintulutang maglingkod mula 14 patungo sa 
12.

(2) Pagpapahintulot sa isang mambabatas na ipaglingkod ang 
kanyang mga taon ng serbisyo sa alinman sa Asembleya, Senado, 
o kombinasyon ng dalawa.

(3) Pagbabawal sa sinumang kasalukuyan o dating mambabatas 
na makinabang sa anumang paraan mula sa repormang ito.

Sek. 3. Seksyon 2 ng Artikulo IV ng Saligang-batas ng 
California ay sinususugan, upang mabasang:

Sek. 2. (a) (1) Ang Senado ay may mga miyembrong 40 
Senador na inihalal para sa 4-na-taong taning ng panunungkulan, 
20 ang magsisimula bawat 2 taon. Walang Senador na maaaring 
maglingkod ng higit sa 2 taning ng panunungkulan.

(2) Ang Asembleya ay binubuo ng 80 miyembrong inihalal para 
sa 2-taong taning ng panunungkulan. Walang miyembro ng 
Asembleya na maaaring maglingkod ng higit sa 3 taning ng 
panunungkulan.

(3) Kanilang mga taning ng panunungkulan Ang mga taning ng 
panunungkulan ng isang Senador o isang Miyembro ng Asembleya 
ay dapat magsimula sa unang Lunes ng Disyembre kasunod ng 
pagkahalal sa kanila kanya.

(4) Sa buong buhay niya ang isang tao ay hindi maaaring 
maglingkod ng higit sa 12 taon sa Senado, sa Asembleya, o pareho, 
sa anumang kombinasyon ng mga taning ng panunungkulan. Ang 
subdibisyong ito ay dapat umaplay sa mga Miyembro ng Senado o 
ng Asembleya lamang na unang nahalal sa Lehislatura pagkaraan 
ng petsa ng pagkakabisa ng subdibisyong ito at hindi pa 
nakapaglingkod sa Senado o Asembleya. Ang mga miyembro ng 
Senado o Asembleya na nahalal bago ang petsa ng pagkakabisa ng 
subdibisyon ay maaari lamang maglingkod ng bilang ng mga 
taning ng panunungkulan na ipinahihintulot sa panahon ng huling 
halalan bago ang petsa ng pagkakabisa ng subdibisyong ito.

(b) Ang halalan ng mga miyembro ng Asembleya ay dapat 
ganapin sa unang Martes pagkaraan ng unang Lunes sa Nobyembre 
ng mga taon na pares ang numero maliban kung iba ang 
itinatagubilin ng Lehislatura. Ang mga senador ay dapat ihalal sa 
panahon at mga lugar na katulad ng mga miyembro ng Asembleya.

(c) Ang isang tao ay hindi karapat-dapat maging miyembro ng 
Lehislatura maliban kung ang tao ay isang manghahalal at 
residente ng pambatasang distrito ng isang taon, at isang 

mamamayan ng Estados at isang residente ng California ng 3 taon, 
kaagad kasunod ng halalan, at ang serbisyo sa buong taning ng 
panunungkulan kung saan hinahangad ng tao na mahalal ay hindi 
hihigit sa pinakamaraming bilang ng mga taon ng serbisyo na 
ipinahihintulot ng subdibisyon (a) ng seksyong ito.

(d) Kapag may pagkabakanteng nangyari sa Lehislatura ang 
Gobernador ay dapat tumawag ng halalan upang punuan ang 
pagkabakante.

Sek. 4. Kakayahang Ihiwalay

Ang mga tadhana ng panukalang ito ay maaaring ihiwalay. 
Kung ang anumang tadhana ng panukalang ito o ang paggamit nito 
ay ipinasiyang walang-bisa, ang pagiging walang-bisa na iyon ay 
hindi dapat makaapekto sa ibang mga tadhana o paggamit na 
maaaring bigyan ng saysay nang wala ang walang-bisang tadhana 
o paggamit.

Sek. 5. Magkakasalungat na Inisyatibo

Kung ang panukalang ito at ang ibang panukala o mga panukala 
na nagbabago ng bilang ng mga taning ng panunungkulan o taon 
na ang isang mambabatas ay maaaring maglingkod sa katungkulan 
ay lumitaw sa iisang pambuong-estadong balota ng halalan, ang 
mga tadhana ng ibang panukala o mga panukala ay dapat ituring 
na kasalungat ng panukalang ito. Kung ang panukalang ito ay 
tumanggap ng mas maraming bilang ng mga sumasang-ayong 
boto, ang mga tadhana ng panukalang ito ay dapat mamayani sa 
kabuuan ng mga ito, at ang ibang panukala o mga panukala ay 
dapat na walang-bisa.

PRoPosisYon 29
Ang inisyatibong panukalang ito ay iniharap sa mga tao 

alinsunod sa mga tadhana ng Artikulo II, ng Seksyon 8, ng 
Saligang-batas ng California.

Ang inisyatibong panukalang ito ay nagdaragdag ng mga 
seksyon sa Kodigo sa Kita at Pagbubuwis; dahil dito, ang mga 
bagong tadhanang iminumungkahing idagdag ay nilimbag sa 
tipong italika upang ipabatid na ang mga ito ay bago.

iminumungkahing batas

Ang mga tao ng Estado ng California ay nagpapatibay ng mga 
sumusunod:

HOPE 2010: ANG BATAS SA PANANALIKSIK TUNGKOL 
SA KANSER NG CALIFORNIA

SEKSYON 1. Mga Napag-alaman at Pagpapahayag

(a) Sa kabila ng patuloy na mga pagsulong sa paggamot at 
paghadlang na medikal, ang kanser ay nananatiling isang 
pangunahing dahilan ng pagkamatay sa California, responsable sa 
halos isa sa bawat apat na pagkamatay bawat taon.

(b) Inaasahan ng mga ekspertong medikal na higit sa 140,000 
taga-California ang masusuring may kanser bawat taon.

(c) Ang paninigarilyo at ibang mga paggamit ng tabako ay 
namamalaging ang mga pangunahing dahilan ng kanser sa 
California, gayon din ng ibang mga seryosong problema sa 
kalusugan, kabilang ang sakit na kardiobaskular, emphysema, at 
ibang hindi gumagaling na mga sakit.

(d) Ang paggamot sa mga sakit na may kaugnayan sa tabako ay 
patuloy na nagpapataw ng malaking pabigat sa sistema ng 
pangangalagang pangkalusugan ng California na labis nang 
nagagamit. Ang paggamit ng tabako ay ginagastahan ng mga taga-
California ng bilyun-bilyong dolyar sa isang taon sa mga gugol na 
medikal at nawalang kapaki-pakinabang na panahon.
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(e) Dahil sa apurahang pangangailangan para sa bago at 
mabibisang paggamot sa kanser at ibang mga sakit na may 
kaugnayan sa tabako, ang mga kita ng buwis sa tabako ay isang 
angkop na pinagkukunan ng mga pondo para sa pananaliksik sa 
mga sanhi, maagang pagtuklas, at mabisang paggamot, 
pangangalaga, paghadlang, at posibleng mga lunas sa kanser sa 
baga at ibang mga uri ng kanser, sakit na kardiobaskular, 
emphysema, at ibang mga hindi gumagaling na sakit, at upang 
magkaloob ng mga pasilidad para sa naturang pananaliksik.

(f) HOPE 2010: Ang Batas sa Pananaliksik Tungkol sa Kanser 
ng California ay magkakaloob ng patuloy na pinagkukunan ng 
mga pondo upang pahintulutan ang mga nangungunang 
mananaliksik ng California na isulong ang pagkaunawa at 
kaalaman ng tao tungkol sa mga sanhi, maagang pagtuklas, 
mabisang paggamot, pangangalaga, paghadlang, at posibleng mga 
lunas para sa kanser at ibang mga sakit na may kaugnayan sa 
tabako.

(g) Ang mga pagtaas ng buwis sa tabako ay angkop na paraan 
upang pondohan ang mga pagsisikap na hadlangan at bawasan ang 
dulot-ng-tabako na mga kanser at ibang mga sakit dahil ang 
pagtataas ng mga presyo ng produktong tabako ay tuwirang 
nagbabawas ng paninigarilyo at ibang mga paggamit ng tabako.

(h) Upang makontrol ang kanser, ang patuloy na suporta para sa 
pananaliksik tungkol sa kanser ay napakahalaga at dapat kabilang 
ang lahat ng yugto ng pananaliksik tungkol sa kanser, mula sa 
basiko at ginagamit na pananaliksik hanggang sa mga paglipat ng 
teknolohiya mula sa mga institusyon ng akademiko at mga 
laboratoryo hanggang sa paggamit ng mga tagapagkaloob at 
tagagamit na medikal.

SEKSYON  2. Pahayag ng Layunin

Ang layunin ng panukalang ito ay upang itaas ang buwis sa 
tabako upang pondohan ang mga sumusunod:

(1) Mga gawad at pautang para sa mga serbisyong biyomedikal, 
epidemiyolohikal, pang-asal, pangkalusugan, at ibang pananaliksik 
sa California upang pahusayin ang kalagayan ng kaalamang 
medikal tungkol sa kanser sa baga at ibang mga uri ng kanser, sakit 
na kardiobaskular, emphysema, at ibang mga sakit na may 
kaugnayan sa tabako.

(2) Paglikha, paglalagay ng tauhan, at paglalagay ng kagamitan 
ng mga pasilidad sa pananaliksik ng California na lumalahok sa 
mga serbisyong biyomedikal, epidemiyolohikal, pang-asal, 
pangkalusugan, at ibang pananaliksik na ang pangunahing 
pinagtutuunan ng pansin ay upang matukoy at mapahusay ang 
may-ipinangangakong paghadlang, maagang pagtuklas, paggamot, 
mga pantulong na paggamot, at posibleng mga lunas sa kanser sa 
baga at ibang mga uri ng kanser, sakit na kardiobaskular, 
emphysema, at ibang mga sakit na may kaugnayan sa tabako.

(3) Higit na mga pagsisikap na bawasan ang paggamit ng tabako 
sa estado at hadlangan ang mga bata na maging mga sugapang 
gumagamit.

SEKSYON  3. HOPE 2010: Batas sa Pananaliksik Tungkol sa 
Kanser ng California

Artikulo 2.5 (nagsisimula sa Seksyon 30130.50) ay idinaragdag 
sa Kabanata 2 ng Bahagi 13 ng Dibisyon 2 ng Kodigo sa Kita at 
Pagbubuwis, upang mabasang:

Artikulo 2.5. HOPE 2010: Batas sa Pananaliksik Tungkol sa 
Kanser ng California

30130.50. Kinakaltas na Buwis sa Sigarilyo para sa 
Pananaliksik Tungkol sa Kanser ng HOPE 2010 

(a) Bilang karagdagan sa anumang ibang buwis na ipinataw sa 
ilalim ng bahaging ito, ang isang nakahiwalay na kinakaltas na 

buwis sa pamamagitan nito ay ipinapataw sa bawat tagapamahagi 
ng mga sigarilyo pagkatapos ng pamamahagi ng mga sigarilyo sa 
antas na 50 mills ($0.050) para sa bawat sigarilyong ipinamamahagi 
sa at pagkaraan ng unang araw ng unang kuwarto ng kalendaryo 
na nagsisimula higit sa 90 araw pagkaraan ng petsa ng pagkakabisa 
ng seksyong ito.

(b) (1) Bilang karagdagan sa anumang ibang buwis na ipinataw 
sa ilalim ng bahaging ito, ang bawat tagabenta at nagbibili ng 
pakyawan, para sa pribilehiyong humawak o mag-imbak ng mga 
sigarilyo para sa pagbebenta, paggamit, o pagkonsumo, ay dapat 
magbayad ng isang buwis sa nakaimbak para sa bawat sigarilyong 
taglay niya o nasa ilalim ng kanyang kontrol sa estadong ito sa 
12:01 ng umaga sa unang araw ng unang kuwarto ng kalendaryo 
na nagsisimula higit sa 90 araw pagkaraan ng petsa ng pagkakabisa 
ng seksyong ito sa antas na 50 mills ($0.050) para sa bawat 
sigarilyo.

(2) Bawat tagabenta at nagbibili ng pakyawan ay dapat 
magharap ng pahayag sa Lupon ng Pagpapantay ng Estado, sa o 
bago ang unang araw ng unang kuwarto ng kalendaryo na 
nagsisimula higit sa 180 araw pagkaraan ng petsa ng pagkakabisa 
ng seksyong ito, sa isang anyong itinagubilin ng lupon, na 
nagpapakita ng bilang ng mga sigarilyo na taglay niya o nasa 
ilalim ng kanyang kontrol sa 12:01 ng umaga sa unang araw ng 
unang kuwarto ng kalendaryo na nagsisimula higit sa 90 araw 
pagkaraan ng petsa ng pagkakabisa ng seksyong ito. Ang halaga ng 
buwis ay dapat kuwentahin at ipakita sa pahayag.

(c) Sa kabila ng anumang ibang tadhana ng batas, ang buwis na 
nilikha ng HOPE: 2010 Batas sa Pananaliksik Tungkol sa Kanser 
at ang kitang galing doon, kabilang ang interes sa pamumuhunan, 
ay dapat ituring na mga ipinagkakatiwalang pondo, na gagastahin 
para sa mga layunin lamang na nakalagay sa batas na ito at hindi 
dapat ituring na bahagi ng Pangkalahatang Pondo, kung paano 
ang katawagan ay ginagamit sa Kabanata 1 (nagsisimula sa 
Seksyon 16300) ng Bahagi 2, ng Dibisyon 4, ng Titulo 2 ng Kodigo 
ng Pamahalaan, at hindi dapat ituring na kita ng Pangkalahatang 
Pondo para sa mga layunin ng Seksyon 8 ng Artikulo XVI ng 
Saligang-batas ng California, at ang mga batas nito sa 
pagpapatupad.

30130.51. Mga Kahulugan
Para sa mga layunin ng artikulong ito:
(a) "Sigarilyo" ay may kahulugang katulad ng nasa Seksyon 

30003, kung paano ito mababasa noong Enero 1, 2009.
(b) "Mga produktong tabako" ay kabilang ang, pero hindi 

limitado sa, lahat ng anyo ng cigar, hinihithit na tabako, 
nginunguyang tabako, snuff, at anumang ibang mga artikulo o 
produkto na gawa sa, o nagtataglay ng hindi kukulangin sa 50 
porsiyento, na tabako, pero hindi kabilang ang mga sigarilyo.

30130.52. Epekto sa Pagkonsumo ng Tabako at Kita sa Buwis
(a) Dapat tiyakin ng Lupon ng Pagpapantay ng Estado sa loob 

ng isang taon ng petsa ng pagkakabisa ng artikulong ito, at taun-
taon pagkaraan, ang epekto ng karagdagang buwis na ipinataw sa 
mga sigarilyo ng artikulong ito, at ang ibubungang pagtaas sa 
buwis sa mga produktong tabako na iniaatas ng subdibisyon (b) ng 
Seksyon 30123, sa pagkonsumo ng mga sigarilyo at mga produktong 
tabako sa estadong ito. Kung ang pagtaas sa pagkonsumo ay 
ipinasiya ng Lupon ng Pagpapantay ng Estado na tuwirang resulta 
ng karagdagang buwis na ipinataw ng artikulong ito, o ng resultang 
pagtaas ng buwis sa mga produktong tabako na iniatas ng 
subdibisyon (b) ng Seksyon 30123, dapat tiyakin ng Lupon ng 
Pagpapantay ng Estado ang epekto sa pananalapi ng pagbawas sa 
pagkonsumo ng Pondo sa Dagdag na Buwis sa Sigarilyo at Tabako 
na nilikha ng Seksyon 30122 (Proposisyon 99 na inaprobahan ng 
mga botante sa pambuong-estadong pangkalahatang halalan ng 
Nobyembre 8, 1988), ang Pondo sa Kanser sa Suso na nilikha ng 
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Seksyon 30461.6, ang Ipinagkakatiwalang Pondo sa mga Bata at 
Pamilya ng California na nilikha ng Seksyon 30131 (Proposisyon 
10 gaya ng inaprobahan ng mga botane sa pambuong-estadong 
pangkalahatang halalan noong Nobyembre 3, 1998), at ang bahagi 
ng Pangkalahatang Pondo na nilikha ng Seksyon 30101.

(b) Ang Kontroler ay dapat maglipat ng mga pondo mula sa 
Ipinagkakatiwalang Pondo sa Inobasyon sa mga Agham sa Buhay 
na Pananaliksik Tungkol sa Kanser ng California patungo sa Pondo 
ng Dagdag ng Buwis sa Sigarilyo at Tabako, sa Pondo ng Kanser sa 
Suso, sa Ipinagkakatiwalang Pondo ng mga Bata at mga Pamilya ng 
California, at sa Pangkalahatang Pondo, upang mapalitan ang 
pagbawas sa kita na tuwirang resulta ng mga karagdagang buwis 
ng artikulong ito.

30130.53. Mga Pondo ng HOPE 2010
(a) Ang Ipinagkakatiwalang Pondo sa Inobasyon sa mga Agham 

sa Buhay na Pananaliksik Tungkol sa Kanser ng California, at sa 
loob ng pondong iyon, ang Pondo sa Pananaliksik ng Hope 2010, 
ang Pondo sa mga Pasilidad ng Hope 2010, ang Pondo sa 
Paghadlang at Pagtigil na May Kaugnayan sa Tabako ng Hope 
2010, ang Pondo sa Pagpapatupad ng Batas ng Hope 2010, at ang 
Kuwenta ng Komite ng HOPE 2010 sa pamamagitan nito ay 
itinatatag ng Tesorerya ng Estado.

(b) Sa kabila ng anumang ibang tadhana ng batas, ang 
Ipinagkakatiwalang Pondo sa Inobasyon sa mga Agham sa Buhay 
na Pananaliksik Tungkol sa Kanser ng California at lahat ng mga 
pondo, napapailalim na pondo o napapailalim na kuwenta ng 
pondong iyon, ay mga ipinagkakatiwalang pondo na itinatag 
lamang upang isakatuparan ang mga layunin ng batas na ito.

(c) Lahat ng kita mula sa kinakaltas na buwis at buwis sa 
nakaimbak na natanggap ng estado, o mga opisyal ng estado, 
alinsunod sa mga tadhana ng batas na ito, ay dapat ideposito sa 
Ipinagkakatiwalang Pondo sa Inobasyon sa mga Agham sa Buhay 
na Pananaliksik Tungkol sa Kanser ng California.

(d) Ang kitang idineposito sa Ipinagkakatiwalang Pondo sa 
Inobasyon sa mga Agham sa Buhay na Pananaliksik Tungkol sa 
Kanser ng California ay dapat ideposito at partihin gaya ng mga 
sumusunod:

(1) Animnapung porsiyento ay dapat ideposito sa Pondo sa 
Pananaliksik ng HOPE 2010 para sa layunin ng mga gawad at 
pautang upang suportahan ang pananaliksik sa paghadlang, 
maagang pagtuklas, mga paggamot, mga pantulong na paggamot at 
mga posibleng lunas sa kanser sa baga at ibang mga uri ng kanser, 
sakit na kardiobaskular, emphysema at ibang mga sakit na may 
kaugnayan sa tabako, kabilang ang, pero hindi limitado sa, 
koronaryong sakit sa puso, sakit na serebrobaskular, at hindi 
gumagaling na nakahahadlang na sakit sa baga, na dapat igawad 
batay sa siyentipikong merito gaya ng ipinasiya ng isang bukas, 
paligsahang proseso ng pagsusuri ng kapantay na tumitiyak ng 
pagkaobhetibo, pagkakatugma, at mataas na kalidad. Lahat ng 
kuwalipikadong imbestigador, sa kabila ng kinasasapiang 
institusyon, ay dapat na may pantay na daan at pagkakataon na 
makipagtagisan para sa mga pondo sa batas na ito. Ang proseso ng 
pagsusuri ng kapantay para sa pagpili ng mga gawad na ibinibigay 
sa ilalim ng programang ito ay dapat itulad sa prosesong ginagamit 
ng Pambansang mga Instituto ng Kalusugan sa proseso ng paggawa 
ng gawad.

(2) Labinlimang porsiyento ang dapat ideposito sa Pondo sa mga 
Pasilidad ng HOPE 2010 para sa mga layunin ng mga gawad at 
pautang upang magkaloob ng mga pasilidad, kabilang ang, pero 
hindi limitado sa, mga gusaling iyon, pag-upa sa gusali at kapital na 
kagamitan na maaaring ipasiyang kailangan at angkop ng komite 
upang isulong ang mga serbisyong biyomedikal, epidemiyolohikal, 
pang-asal, pangkalusugan, at ibang pananaliksik na ang 
pangunahing pinagtutuunan ng pansin ay upang matukoy at pinuhin 
ang may-ipinangangakong paghadlang, maagang pagtuklas, mga 
paggamot, pantulong na mga paggamot, rehabilitasyon at mga 
posibleng lunas sa kanser sa baga at ibang mga uri ng kanser, sakit 

na kardiobaskular, emphysema at ibang mga sakit na may kaugnayan 
sa tabako, napapailalim sa awtoridad ng komite upang ilipat ang 
mga sobrang pondo, gaya ng itinatadhana sa batas na ito.

(3) Dalawampung porsiyento ay dapat ideposito sa Pondo sa 
Paghadlang at Pagtigil na May Kaugnayan sa Tabako ng HOPE 
2010 para sa pagsasakatuparan ng komprehensibong mga programa 
sa paghadlang at pagkontrol sa tabako, at papartihin sa sumusunod 
na paraan:

(A) Walumpung porsiyento ng Pondo sa Paghadlang at Pagtigil 
na May Kaugnayan sa Tabako ng HOPE 2010 ay dapat ilaan sa 
Programa sa Pagkontrol ng Tabako ng Kagawaran ng Pampublikong 
Kalusugan ng Estado upang suportahan ang mga programang 
pagkontrol ng tabako na inilarawan simula sa Seksyon 104375 ng 
Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan.

(B)  Dalawampung porsiyento ng Pondo sa Paghadlang at 
Pagtigil na May Kaugnayan sa Tabako ng HOPE 2010 ay dapat 
ilaan sa Kagawaran ng Edukasyon ng Estado para sa mga programa 
upang hadlangan at bawasan ang paggamit ng mga produktong 
tabako gaya ng inilarawan sa Seksyon 104420 ng Kodigo sa 
Kalusugan at Kaligtasan.

(4) Tatlong porsiyento ay dapat ideposito sa Pondo sa 
Pagpapatupad ng Batas ng HOPE 2010 upang suportahan ang mga 
pagsisikap sa pagpapatupad ng batas upang bawasan ang 
pagpupuslit ng sigarilyo, pag-iwas sa buwis sa tabako, at mga 
huwad na produktong tabako, upang bawasan ang labag sa batas na 
pagbebenta ng mga produktong tabako sa mga menor, at upang 
ipatupad ang mga tadhana ng pakikipag-ayos na pambatas at 
magsagawa ng pagsasanay sa pagpapatupad ng batas at tulong na 
teknikal para sa mga batas na may kaugnayan sa tabako, at partihin 
sa sumusunod na paraan:

(A) Apatnapung porsiyento ng Pondo sa Pagpapatupad ng Batas 
ng HOPE 2010 sa Lupon ng Pagpapantay ng Estado na gagamitin 
upang ipatupad ang mga batas na kumokontrol sa pamamahagi at 
tinging pagbebenta ng mga sigarilyo at ibang mga produktong 
tabako, tulad ng mga batas na nagbabawal sa mga hindi nabuwisang 
sigarilyo at pagpupuslit ng produktong tabako at panghuhuwad at 
pagbebenta ng mga sigarilyo at ibang mga produktong tabako nang 
walang wastong lisensiya.

(B) Apatnapung porsiyento ng Pondo sa Pagpapatupad ng Batas 
ng HOPE 2010 sa Kagawaran ng Pampublikong Kalusugan ng 
Estado na gagamitin upang suportahan ang mga programa, 
kabilang ang, pero hindi limitado sa, pagkakaloob ng mga gawad sa 
lokal na mga ahensiya ng pagpapatupad ng batas upang magkaloob 
ng pagsasanay at pagpopondo para sa pagpapatupad ng pang-
estado at lokal na mga batas na may kaugnayan sa labag na batas 
na pagbebenta ng tabako sa mga menor, pagdaragdag ng mga 
nagsisiyasat na aktibidad, at mga pagtiyak ng pagsunod, at ibang 
mga angkop na aktibidad upang bawasan ang labag sa batas na 
pagbebenta ng mga produktong tabako sa mga menor, kabilang ang, 
pero hindi limitado sa, Batas sa Pagpapatupad ng Pagpigil na 
Makakuha ng Tabako ang mga Bata (STAKE), alinsunod sa Seksyon 
22952 ng Kodigo sa Negosyo at mga Propesyon.

(C)  Dalawampung porsiyento ng Pondo sa Pagpapatupad ng 
Batas ng HOPE 2010 sa Pangkalahatang Abugado upang gamitin 
para sa mga aktibidad na kabilang ang, pero hindi limitado sa, 
pagpapatupad ng batas na kumokontrol sa pamamahagi at tinging 
pagbebenta ng mga sigarilyo at ibang mga produktong tabako, 
tulad ng mga batas na nagbabawal sa pagpupuslit ng sigarilyo, 
panghuhuwad, pagbebenta ng hindi nabuwisang tabako, pagbebenta 
ng tabako nang walang wastong lisensiya at pagbebenta ng tabako 
sa mga menor, at pagpapatupad ng mga batas na may kaugnayan sa 
tabako, mga hatol ng hukuman, at mga pakikipag-ayos.

(5) Dalawang porsiyento ay dapat ideposito sa Kuwenta ng 
Komite ng HOPE 2010 na maaaring gamitin ng komite at ng Lupon 
ng Pagpapantay ng Estado para sa mga gastos at gugol sa 
pangangasiwa ng batas na ito.

(e) Ang mga pondong idineposito sa Ipinagkakatiwalang 
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Pondo sa Inobasyon sa mga Agham sa Buhay na Pananaliksik 
Tungkol sa Kanser ng California o anumang napapailalim na 
pondo o napapailalim na kuwenta ng pondong iyon, ay maaaring 
ilagay sa Kuwenta sa Pamumuhunan ng Pinagsama-samang 
Pera para sa pamumuhunan lamang, at ang kinitang interes ay 
dapat ikredito sa pondo at ideposito, partihin, at gastahin lamang 
alinsunod sa mga tadhana ng batas na ito at mga layunin nito.

(f) Ang mga pondong idineposito sa Ipinagkakatiwalang 
Pondo sa Inobasyon sa mga Agham sa Buhay na Pananaliksik 
Tungkol sa Kanser ng California, kasama ng interes na kinita ng 
pondo o anumang napapailalim na pondo, sa pamamagitan nito 
ay patuloy na inilalaan para sa mga layunin ng batas na ito nang 
hindi isinasaalang-alang ang taon ng pananalapi, at dapat 
gamitin lamang para sa mga layunin ng batas na ito at hindi 
dapat isailalim sa paglalaan, pagbabalik o paglipat ng 
Lehislatura, ng Gobernador, o ng Direktor ng Panananalapi para 
sa anumang ibang layunin at hindi maaaring ipahiram sa 
Pangkalahatang Pondo, o anumang ibang pondo, para sa 
anumang layunin.

30130.54.  Komite ng mga Nagbabantay na Mamamayan 
para sa Pananaliksik Tungkol sa Kanser ng HOPE 2010 

(a) Sa pamamagitan nito ay nililikha sa loob ng pamahalaan 
ng estado, ang Komite ng mga Nagbabantay na Mamamayan 
para sa Pananaliksik Tungkol sa Kanser ng HOPE 2010. Lahat 
ng pagtukoy sa batas na ito sa "komite" ay sa Komite ng mga 
Nagbabantay na Mamamayan para sa Pananaliksik Tungkol sa 
Kanser ng HOPE 2010. Ang komite ay dapat na binubuo ng siyam 
na miyembro, hinihirang gaya ng mga sumusunod:

(1) Apat na miyembrong hinirang ng Gobernador, gaya ng 
mga sumusunod:

(A) Isang miyembrong kasapi ng isang pang-akademikong 
sentrong medikal ng California na isang doktor na may 
kadalubhasaan sa paghadlang, paggamot, o pananaliksik ng 
sakit na kardiobaskular.

(B) Tatlong miyembrong pinili mula sa mga direktor ng sentro 
ng kanser ng mga sentro ng kanser na itinalaga ng Pambansang 
Instituto sa Kanser na matatagpuan sa loob ng estado. Bawat 
direktor ay maaaring magtalaga ng isang tao upang dumalo sa 
mga pulong ng komite sa kanyang lugar, hanggang ang taong 
iyon ay nagtatrabaho sa kanyang sentro at ang pagtatrabaho ay 
nagbibigay ng kasaysayan at karanasan sa paggamot sa kanser.

(2) Ang kansilyer mula sa bawat isa ng mga kampus ng 
University of California na isang miyembro ng Instituto ng 
Pambilang na Pananaliksik na Biyomedikal. Bawat direktor ay 
maaaring magtalaga ng isang tao upang dumalo sa mga pulong 
ng komite sa kanyang lugar, hanggang ang taong iyon ay 
nagtatrabaho sa kanyang kampus at ang pagtatrabahong iyon ay 
nagbibigay ng kasaysayan at karanasan sa paggamot sa 
pambilang na biyoagham.

(3) Dalawang hinirang ng Pampublikong Opisyal na 
Pangkalusugan ng Estado, ang mga paghirang ay pipiliin mula 
sa mga kinatawan ng California ng California o pambansang 
mga grupo ng pagtataguyod sa sakit na ang pokus ay sakit na 
may kaugnayan sa tabako, isa o higit sa mga ito ay dapat na 
isang taong ginagamot para sa isang sakit na may kaugnayan sa 
tabako.

(4) Walang taong kinakailangang magparehistro bilang isang 
tagalobi sa ilalim ng mga tadhana ng anumang batas ng Estados 
Unidos, ng Estado ng Califonia o anumang lokal na pamahalaan, 
na karapat-dapat para sa paghirang sa komite. Ang isang 
miyembro ng komite na nagparehistro sa anumang entidad ng 
pamahalaan bilang isang tagalobi ay itinuturing na nagbitiw 
mula sa komite at ang kanyang katungkulan ay itinuturing na 
bakante sa petsa ng pagpaparehistro bilang isang tagalobi.

(5) Sa kabila ng anumang ibang tadhana ng batas, walang 

miyembro ng komite, o ang mga taong hinirang ng mga miyembro 
ng komite upang dumalo sa mga pulong para sa kanila, na dapat na 
isang opisyal, empleyado, direktor, independiyenteng kontratista, o 
tumatanggap ng gawad ng anumang kompanya o ibang negosyante 
na kalahok sa paggawa, pagpapalaganap, pamamahagi, o 
pagbebenta ng mga produktong tabako, o nakatanggap ng anumang 
mga gawad o pagbabayad para sa anumang mga uri ng negosyo 
mula sa alinmang naturang kompanya o negosyo sa nakalipas na 
dalawang taon.

(6) Ang mga taning ng panunungkulan para sa mga hinirang na 
miyembro ay dapat magsimula sa petsa ng pagkakabisa ng batas na 
ito at magpapatuloy sa apat na taon, maliban sa ang unang 
paghirang ng dalawang miyembro ng Gobernador at isang 
miyembro ng Opisyal ng Pampublikong Kalusugan ng Estado ay 
dapat na para sa dalawang-taong taning ng panunungkulan na 
dapat matapos dalawang taon pagkaraan ng petsa ng pagkakabisa 
ng batas na ito.

(7) Maliban sa mga pagkabakanteng nangyayari gaya ng 
nakalagay sa talataan (4) ng subdibisyon (a), ang mga miyembrong 
hinirang para sa isang taning ng panunungkulan ay dapat patuloy 
na maglingkod hanggang ang pamalit ay mapili. Kung ang 
pagkabakante ay mangyari sa loob ng isang taning ng 
panunungkulan, ang naghirang na awtoridad ay dapat maghirang 
ng isang pamalit na miyembro upang maglingkod sa natitira ng 
taning ng panunungkulan sa loob ng 30 araw ng petsa ng 
pagkabakante.

(b) Ang mga miyembro, sa pamamagitan ng boto ng mayoriya, ay 
dapat na pumili taun-taon ng isa sa kanilang bilang upang 
maglingkod bilang tagapangulo ng komite at mamatnugot sa mga 
pulong nito at gumanap ng anumang ibang mga tungkulin na 
maaaring italaga ng komite.

(c) Maliban sa mga miyembro na mga pampublikong opisyal o 
empleyado rin, ang mga miyembro ng komite ay dapat tumanggap 
ng isang daang dolyar ($100) kada araw para sa bawat araw na 
inokupahan na may pagdalo sa mga pampublikong pulong ng 
komite at pagbabayad para sa kanilang karaniwan at ordinaryong 
gugol, gaya ng itinatadhana ng pangkalahatang batas. Ang mga 
miyembro ng komite na mga pampublikong opisyal o empleyado ay 
hindi dapat bayaran para sa kanilang serbisyo sa komite.

(d) Ang komite ay binigyan ng kapangyarihan at awtoridad na 
gawin ang lahat ng sumusunod:

(1) Pangasiwaan ang mga gawain ng Ipinagkakatiwalang Pondo 
sa Inobasyon sa mga Agham sa Buhay na Pananaliksik Tungkol sa 
Kanser ng California at mga napapailalim na pondo at napapailalim 
na kuwenta at upang umakto bilang katiwala ng mga 
ipinagkakatiwalang pondo na nilikha ng batas na ito.

(2) Maghirang ng isang punong tagapagpaganap na opisyal na 
dapat na libre sa serbisyo sibil alinsunod sa Seksyon 4 ng Artikulo 
VII ng Saligang-batas ng California. Ang punong tagapagpaganap 
na opisyal ay dapat magtaglay ng kapangyarihang maghirang ng 
sinumang mga empleyado gaya ng kailangan para sa pangangasiwa 
ng pondo at sa pagganap ng mga tungkuling iyon na ipinataw ng 
komite sa pamamagitan ng batas, maliban sa, sa kabila ng anumang 
ibang tadhana ng batas, walang opisyal o empleyado ng komite na 
dapat maging isang opisyal, empleyado, direktor, independiyenteng 
kontratista, o tumatanggap ng gawad ng anumang kompanya o 
ibang negosyong kalahok sa paggawa, pagpapalaganap, 
pamamahagi, o pagbebenta ng mga produktong tabako, o 
nakatanggap ng anumang mga gawad o pagbabayad para sa 
anumang mga uri ng negosyo mula sa alinmang naturang kompanya 
o negosyo sa nakalipas na dalawang taon.

(3) Magtatag ng mga napapailalim na pondo at napapailalim na 
kuwenta sa loob ng Ipinagkakatiwalang Pondo sa Inobasyon sa mga 
Agham sa Buhay na Pananaliksik Tungkol sa Kanser ng California, 
at partihin ang pera sa pondo sa mga napapailalim na pondo at 
napapailalim na kuwenta, na ipinasiyang kailangan at angkop para 
sa pangangasiwa ng batas na ito.

(4) Magtatag ng isang proseso para sa pangingilak, pagrepaso, 
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at pagbibigay ng mga gawad at pautang para sa pananaliksik, mga 
pasilidad at paggamot sa pasyente.

(5) Magtatag at maghirang ng mga komite at mga nagpapayong 
lupon na itinuring nitong kailangan at angkop upang isakatuparan 
ang mga tungkulin nito.

(6) Bumuo ng itang taunan at pangmatagalang istratehikong 
mga plano sa pananaliksik at pananalapi para sa pondo, kabilang 
ang isang taunang badyet para sa pangangasiwa ng batas na ito.

(7) Gumawa ng mga pangwakas na desisyon sa pagbibigay ng 
mga pautang at gawad, at upang pawalang-saysay o pawalang-
bisa ang mga pautang at gawad na hindi umaayon sa inaprobahang 
mga pamantayan ng pananaliksik. Kumuha ng mga tagasuri upang 
ihanda ang isang taunang pagsusuri ng pananalapi ng mga 
operasyon ng pondo.

(8) Mag-isyu, kahit taunan, ng mga pampublikong ulat sa mga 
aktibidad ng komite at ng pondo.

(9) Magtatag ng mga patakaran tungkol sa mga karapatan sa 
intelektwal na ari-arian na lumitaw mula sa pananaliksik na 
pinopondohan ng komite, na dapat na kaayon ng mga ipinatutupad 
ng University of California.

(10) Magtatag ng mga tuntunin at patnubay para sa operasyon 
ng pondo at ng mga empleyado nito.

(11) Repasuhin pana-panahon ang kita at mga paggasta ng 
Pondo sa mga Pasilidad ng HOPE 2010. Kung natiyak ng komite 
na may sobra sa pondo maaari nitong ilipat ang pera sa pondong 
ito sa Pondo sa Pananaliksik ng HOPE 2010, sa Pondo sa 
Paghadlang at Pagtigil na May Kaugnayan sa Tabako ng HOPE 
2010, o Pondo sa Pagpapatupad ng Batas ng HOPE 2010 sa mga 
halaga at para sa panahong ipinasiya ng komite.

(12) Bayaran ang Lupon ng Pagpapantay ng Estado para sa 
halaga ng mga serbisyong iniaatas ng batas na ito.

(13) Alinsunod sa Seksyon 19990 ng Kodigo ng Pamahalaan, 
magpatibay ng mga tuntuning namamahala sa paggamit ng 
talataang ito, kabilang ang isang tadhana upang magkaloob ng 
paunawa ng mga iniaatas nito sa lahat ng opisyal at empleyado.

Ang mga sumusunod na aktibidad ay hindi kaayon, hindi katugma 
o salungat sa mga tungkulin ng mga miyembro ng komite o mga 
opisyal o empleyado nito:

(A) Ang paggamit ng prestihiyo o impluwensiya ng estado o ng 
komite para sa pribadong pakinabang ng opisyal o empleyado o 
kalamangan o sa pribadong pakinabang ng iba.

(B) Paggamit ng oras, mga pasilidad, kagamitan, o mga suplay 
ng estado para sa pribadong pakinabang o kalamangan.

(C) Paggamit ng, o pagkakaroon ng daan sa, kompidensiyal na 
impormasyon na makukuha dahil sa pagtatatrabaho sa estado para 
sa pribadong pakinabang o kalamangan o pagbibigay ng 
kompidensiyal na impormasyon sa mga taong kung saan ang pag-
isyu ng impormasyong ito ay hindi ipinahintulot.

(D) Pagtanggap ng pera o anumang ibang konsiderasyon mula 
sa sinumang iba sa estado para sa pagganap ng kanyang mga 
tungkulin bilang isang opisyal o empleyado ng estado.

(E) Pagganap ng isang aksyon na iba sa kanyang kapasidad 
bilang opisyal o empleyado ng estado na alam na ang gawaing iyon 
ay maaaring sumailalim, tuwiran o di-tuwiran sa kontrol, 
inspeksyon, pagrepaso, pagsusuri, o pagpapatupad ng opisyal o 
empleyado.

(F) Pagtanggap o pagkuha, nang tuwiran o di-tuwiran, ng 
anumang regalo, kabilang ang pera, o anumang serbisyo, pabuya, 
pabor, aliwan, hospitalidad, pautang, o anumang ibang bagay na 
may halaga mula sa sinumang gumagawa o naghahangad na 
gumawa ng anumang uri ng negosyo sa naghihirang na awtoridad 

ng opisyal o empleyado o ang mga aktibidad ay pinangangasiwaan 
o kinokontrol ng naghihirang na awtoridad sa ilalim ng mga 
pangyayari kung saan makatwirang mapatutunayan na ang regalo 
ay nilalayong impluwensiyahan ang opisyal o empleyado sa 
kanyang mga opisyal na tungkulin o nilalayon bilang gantimpala 
para sa anumang mga opisyal na aksyon na ginawa ng opisyal o 
empleyado.

(G) Napapailalim sa anumang ibang mga batas, tuntunin, o 
regulasyon na nauukol dito, hindi inilalaan ang kanyang buong 
panahon, atensiyon, at mga pagsisikap sa kanyang opisina o 
trabaho sa estado sa panahon ng kanyang mga oras ng tungkulin 
bilang isang opisyal o empleyado ng estado.

(14) Pagtibayin, susugan, at pawalang-bisa ang mga tuntunin at 
regulasyon upang isakatuparan ang mga layunin at tadhana ng 
artikulong ito, at upang pamahalaan ang mga pamamaraan ng 
komite, alinsunod sa mga tadhana ng Batas sa Pamamaraang 
Pampangasiwaan (Artikulo 6 (nagsisimula sa Seksyon 11340) ng 
Kabanata 3.5 ng Bahagi 1 ng of Dibisyon 3 ng Titulo 2 ng Kodigo 
ng Pamahalaan).

(15) Gampanan ang lahat ng ibang mga aksyong kailangan o 
angkop sa paggamit ng kapangyarihan, awtoridad, at huridiksiyon 
nito.

(e) Mga Pulong
Ang komite, at lahat ng subkomite at nagpapayong lupon na 

nilikha nito, ay isang "lupon ng estado" kung paano ang katawagan 
ay ginagamit sa Seksyon 11121 ng Kodigo ng Pamahalaan, at lahat 
ng pulong ng komite, mga subkomite nito at mga nagpapayong 
lupon, ay dapat umayon sa mga tadhana ng Batas na Bagley-Keene 
sa Bukas na Pulong (Artikulo 9 (nagsisimula sa Seksyon 11120) ng 
Kabanata 1 ng Bahagi 1 ng Dibisyon 3 ng Titulo 2 ng Kodigo ng 
Pamahalaan).

(f) Mga Rekord
Lahat ng rekord ng komite ay dapat na mga pampublikong rekord 

kung paano ang mga katawagang ito ay nilinaw sa Batas sa mga 
Pampublikong Rekord ng California (Artikulo 1 (nagsisimula sa 
Seksyon 6250) ng Kabanata 3.5 ng Dibisyon 7 ng Titulo 1 ng 
Kodigo ng Pamahalaan) at maaari lamang pigilin mula sa 
pagsisiwalat sa publiko alinsunod sa mga tadhana ng batas na 
iyon.

(g) Mga Salungatan ng Interes
(1) Sa kabila ng anumang ibang tadhana ng batas, walang 

miyembro ng komite, o mga taong hinirang ng mga miyembro ng 
komite upang dumalo sa mga pulong para sa kanila, o sa mga 
opisyal o empleyado na nagtatrabaho sa komite, na dapat lumahok 
sa isang pagtaya, pagrepaso, rekomendasyon, o desisyon 
pagkatapos ng aplikasyon o mungkahi para sa isang gawad o 
pautang, o ibang pamamahagi ng mga pondo ng komite, kung ang 
taong iyon ay may tuwiran o di-tuwirang pinansiyal na interes sa 
aplikante o tinutukoy sa isang aplikasyon o mungkahi para sa isang 
gawad o pautang o ibang mga pamamahagi ng pondo. Kung ang 
naturang mga tao ay may pinansiyal na interes sa aplikasyon o 
mungkahi, ito ay dapat ipahayag sa publiko sa unang pulong ng 
komite kasunod ng pagsisiwalat ng interes at irekord sa mga 
katitikan ng pulong ng komite. Sa kabila ng anumang ibang tadhana 
ng batas na kasalungat, kung saan ang isang pinansiyal na interes 
ay ipinasiyang naroon, pagkatapos ng pagsisiwalat at 
diskuwalipikasyon, ang komite ay maaaring magsaalang-alang at 
gumawa ng aksyon pagkatapos ng aplikasyon para sa gawad, 
pautang, o ibang pamamahagi ng mga pondo.

(2) Walang miyembro ng komite o mga taong hinirang na dumalo 
sa mga pulong para sa kanila, mga tauhan, kontratista nito, mga 
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tumatanggap ng gawad na dapat tumanggap ng pagpopondo o 
magtrabaho sa mga tao o entidad ng negosyo na kalahok sa 
anumang aspekto ng pag-aalaga, pagproseso, pamamahagi, 
pagpapalaganap, o ibang mga aktibidad na kaugnay ng tabako sa 
loob ng industriya ng tabako.

(3) Wala rito na naglalayong limitahan ang paggamit ng Batas 
sa Repormang Pampulitika (Titulo 9 (nagsisimula sa Seksyon 
81000) ng Kodigo ng Pamahalaan) sa komite o sa mga opisyal at 
empleyado nito.

(h) Taunang Ulat sa Publiko
Ang komite ay dapat mag-isyu ng isang taunang ulat sa publiko 

na nagsasaad ng mga aktibidad, gawad na ibinigay at sumusulong, 
mga nakamit sa pananaliksik, at mga direksiyon ng programa sa 
hinaharap. Ang bawat taunang ulat ay dapat kabilang ang, pero 
hindi limitado sa, mga sumusunod: ang bilang at dolyar na halaga 
ng pananaliksik, mga pasilidad at mga gawad na paggamot; ang 
mga gugol na pampangasiwaan ng komite, ang pondo, at ang 
Lupon ng Pagpapantay ng Estado; at isang buod ng mga napag-
alaman sa pananaliksik.

(i) Independiyenteng Pagsusuri ng Pananalapi
Ang komite ay dapat maghirang taun-taon ng isang 

independiyenteng pagsusuri ng pananalapi ng mga aktibidad na 
ito mula sa isang sertipikadong kompanya ng pampublikong 
pagtutuos. Anumang kompanya na nagkakaloob ng mga 
serbisyong pagpapayo sa komite ay dapat na diskuwalipikado sa 
pagkakaloob ng mga serbisyong pagsusuri. Ang resultang 
pagsusuri ay dapat ipagkaloob sa Kontroler, na dapat magrepaso 
ng pagsusuri at mag-isyu taun-taon ng isang ulat sa publiko ng 
pagrepasong iyon.

(j) Limitasyon sa mga Gastos na Pampangasiwaan
Hindi hihigit sa 2 porsiyento ng mga taunang kitang galing sa 

batas na ito ang dapat gamitin para sa mga gastos sa 
pangkalahatang pangangasiwa ng batas na ito. Ang Kontroler ay 
dapat magkaloob sa komite at sa tagasuri nito ng mga ulat na 
nagsasaad ng ipinahihintulot na mga gastos para pangkalahatang 
pangangasiwa. Ang taunang pagsusuri ay dapat kabilang ang 
isang pagrepaso ng mga gastos sa pangkalahatang pangangasiwa 
ng komite, ng pondo, at ng Lupon ng Pagpapantay ng Estado.

30130.55. Mga Parusa
(a) Ang bawat opisyal o empleyado ng komite, at bawat ibang 

taong pinagtalagahan ng pagtanggap, pag-iingat, paglipat, o 
pamamahagi ng mga ipinagkakatiwalang pondo gaya ng nilinaw 
sa batas na ito, na gumawa ng alinman sa mga sumusunod, ay 
maparurusahan ng pagkabilanggo sa bilangguan ng estado para 
sa dalawa, tatlo, o apat na taon, at diskuwalipikado sa paghawak 
ng anumang katungkulan sa estadong ito:

(1) Walang awtoridad ng batas, naglaan ng kapareho, o 
anumang bahagi nito, sa kanyang sariling paggamit, o sa 
paggamit ng iba.

(2) Ipinahiram ang kapareho o anumang bahagi nito, gumawa 
ng anumang tubo mula rito, o gumamit ng katulad para sa 
anumang layuning hindi ipinahihintulot ng batas.

(3) Sadyang nagpapanatili ng hindi totoong kuwenta, o 
gumawa ng anumang hindi totoong pagpasok o pagbura sa 
anumang kuwenta ng o may kaugnayan sa kapareho.

(4) Madayang pinalitan, hinuwad, itinago, sinira, o pinawi ang 
anumang kuwenta.

(5) Sadyang tumanggi o hindi nagbayad, nang hingin, ng 
anumang mga pera ng publiko na nasa kanyang mga kamay, 
pagkatapos ng paghaharap ng isang kasulatan, utos, o mandamyento 
sa mga perang ito ng isang may-kakayahang awtoridad.

(6) Sadyang hindi naglipat ng kapareho, kapag ang paglipat ay 
iniaatas ng batas.

(7) Sadyang hindi ginawa o tumangging magbayad sa sinumang 
opisyal o taong pinahintulutan ng batas na tumanggap ng kapareho, 
ng anumang perang natanggap niya sa ilalim ng anumang 
tungkuling ipinataw ng batas upang bayaran ang kapareho.

(b) Gaya ng pagkakagamit sa seksyong ito, sa "mga 
pampublikong pera" ay kabilang ang mga nalikom na galing sa 
mga ipinagkakatiwalang pondo, gaya ng nilinaw sa batas na ito at 
mula sa mga pautang o gawad na ipinahintulot ng komite mula sa 
mga ipinagkakatiwalang pondong ito.

30130.56. Mga Pagtukoy sa Batas
Maliban kung iba ang nakasaad, lahat ng pagtukoy sa batas na 

ito ay tumutukoy sa mga batas na naroon noong Disyembre 31, 
2009.

SEKSYON   4. Kakayahang Ihiwalay

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

SEKSYON    5. Magkakasalungat na Panukala

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

(b) Kung ang panukalang ito ay inaprobahan ng mga botante 
pero napaibabawan ng batas sa pamamagitan ng ibang kasalungat 
na panukalang inaprobahan ng mga botante sa kaparehong halalan, 
at ang kasalungat na panukala sa huli ay ipinasiyang walang-bisa, 
ang panukalang-batas na ito ay dapat na nagpapatupad sa sarili at 
dapat bigyan ng buong puwersa ng batas.

SEKSYON     6. Mga Susog

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

(b) Sa kabila ng mga tadhana ng subdibisyon (a), hindi mas 
maaga sa 15 taon mula sa petsa ng pagkakabisa ng batas na ito, ang 
komite, sa pamamagitan ng boto ng mayoriya ng mga miyembro 
nito, ay maaaring magrekomenda ng mga pagbabago sa istruktura 
at operasyon ng komite sa Lehislatura. Maaaring susugan ng 
Lehislatura ang mga tadhana ng Seksyon 30130.54 ng Kodigo sa 
Kita at Pagbubuwis upang isulong ang mga layunin ng batas sa 
pamamagitan ng panukalang ipinasa sa bawat kapulungan sa 
pamamagitan ng botong pagtawag sa mga pangalan na ipinasok sa 
talaan, dalawang-ikatlo ng mga miyembro ay sumang-ayon, na 
kaayon ng mga rekomendasyon ng komite.
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Mga Patnubay na Nasa Malalaking Letra at Audio
Ang Kalihim 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, Kastila, Tsino, Hindi, Hapon, Khmer, Koreano, Tagalog, 
Thai, 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 Nakahandang Linya ng Kalihim ng Estado sa (800) 339-2957.
Para sa maaaring i-download na bersiyong audio MP3 ng Patnubay na 
Impormasyon Para sa Botante, pumunta sa  www.voterguide.sos.ca.gov/audio.

Pagpaparehistro ng Botante
Ikaw ay responsable para sa pagsasapanahon ng iyong impormasyon sa pagpaparehistro ng botante. Dapat mong 
isapanahon ang iyong pagpaparehistro ng botante kung pinalitan mo ang iyong direksiyon ng tirahan, pinalitan 
ang iyong direksiyong pangkoreo, pinalitan ang iyong pangalan, o gustong magpalit o pumili ng isang 
kinakatigang partidong pampulitika. Kung lumipat ka sa iyong bagong tirahan pagkatapos ng Mayo 21, 2012, 
maaari kang bumoto sa iyong dating lugar ng botohan.
Ang pagpaparehistro para makaboto ay madali at libre. Ang mga porma ng pagpaparehistro ay makukuha online  
at sa karamihan ng mga tanggapan ng koreo, mga aklatan, mga opisina ng pamahalaan ng lunsod at county, at 
sa Opisina ng Kalihim ng Estado ng California. Ang pagpaparehistro para makaboto ay mas madali higit 
kailanman sa online na porma sa www.sos.ca.gov/elections.
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 Halalan; wala sa bilangguan o sa kulungan ng 
county (nagsisilbi ng sentensiya sa bilangguan ng estado o nagsisilbi ng isang panahon na higit sa isang taon sa 
kulungan para sa isang nilinaw na "mababang-antas" na felony), o nasa parol, pangangasiwa sa komunidad 
pagkatapos palayain, o probasyon pagkatapos ng pagsentensiya para sa napatunayang felony; at hindi 
hinusgahan ng isang hukuman na walang kakayahan ang isip.

Mga Pang-estado at Pederal na Iniaatas sa Pagkakakilanlan ng Botante
Sa karamihan ng mga kaso, ang mga botante sa California ay hindi inaatasan na ipakita ang pagkakakilanlan 
bago nila ipatala ang kanilang mga 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 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. Ang mga sumusunod ay isang di-buong listahan ng higit 
sa 30 tinatanggap na mga anyo ng pagkakakilanlan. Magagawa mo ring bisitahin ang website ng Kalihim ng 
Estado at tingnan ang "Help America Vote Act (HAVA) Identification Standards" sa  
www.sos.ca.gov/elections/elections_regs.htm.

•	 Lisensiya sa pagmamaneho o inisyu-ng-estado 
na kard ng ID

•	 Pasaporte
•	 Kard ng ID ng empleyado
•	 Kard ng kredito o debito

•	 ID ng militar
•	 ID ng estudyante
•	 ID sa klab na pangkalusugan
•	 Kard ng ID sa plano ng seguro
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1. May karapatan kang botohan ang isang balota kung 
ikaw ay isang tunay na nakarehistrong botante.

 Ang isang tunay na nakarehistrong botante ay 
nangangahulugang isang mamamayan ng Estados 
Unidos na naninirahan sa estadong ito, na hindi 
kukulangin sa 18 taong gulang at wala sa bilangguan 
o hindi parolado para sa napatunayang krimen, at 
nakarehistrong bumoto sa kanyang kasalukuyang 
tirahan.

2. May karapatan kang botohan ang isang 
pansamantalang balota kung ang iyong pangalan ay 
hindi nakalista sa listahan ng mga botante.

3. May karapatan kang botohan ang isang balota kung 
ikaw ay nakapila sa lugar ng botohan bago magsara 
ang mga botohan.

4. May karapatan kang botohan ang isang lihim na 
balota na malaya sa pananakot.

5. May karapatan kang tumanggap ng bagong balota 
kung, bago botohan ang iyong balota, naniniwala ka 
na nagkamali ka.

 Kung sa anumang oras bago mo botohan ang iyong 
balota, nadama mo na nagkamali ka, may karapatan 
kang palitan ng bago ang iyong napinsalang balota. 
Ang mga botante ng pagboto sa pamamagitan ng 
koreo ay maaari ring humiling at tumanggap ng 
isang bagong balota kung isinauli nila ang kanilang 
napinsalang balota sa isang opisyal sa halalan bago ang 
pagsasara ng mga lugar ng botohan sa araw ng halalan.

6. May karapatan kang tumanggap ng tulong sa pagboto 
ng iyong balota, kung hindi ka makaboto nang walang 
tulong.

7. May karapatan kang ibalik ang isang kinumpletong 
balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo sa 
alinmang presinto sa county.

8. May karapatan ka sa mga materyal sa halalan sa ibang 
wika, kung may sapat na bilang ng mga residente sa 
iyong presinto na nagbibigay-katwiran sa paggawa 
nito.

9. May karapatan kang magtanong tungkol sa mga 
pamamaraan sa halalan at obserbahan ang proseso ng 
halalan.

 May karapatan kang magtanong sa lupon ng presinto 
at mga opisyal sa mga halalan tungkol sa mga 
pamamaraan sa halalan at tumanggap ng sagot o ituro 
sa angkop na opisyal para sa sagot. Gayunman, kung 
ang paulit-ulit na pagtatanong ay nakagagambala 
sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin, maaaring 
putulin ng lupon o ng mga opisyal ng halalan ang 
pagsagot sa mga tanong.

10. May karapatan kang mag-ulat ng anumang labag sa 
batas o madayang aktibidad sa isang lokal na opisyal sa 
mga halalan o sa Opisina ng Kalihim ng Estado.

Kung naniniwala ka na pinagkaitan ka ng alinman sa mga karapatang ito, 

o kung may nalalaman kang pandaraya o maling gawain sa halalan, mangyaring tawagan ang 
kompidensiyal at walang-bayad na Nakahandang Linya ng Botante ng Kalihim ng Estado sa (800) 339-2957.

Ang impormasyon sa iyong apidabit ng pagpaparehistro ng botante ay gagamitin ng mga opisyal sa mga halalan upang 
magpadala sa iyo ng opisyal na impormasyon tungkol sa proseso ng pagboto, tulad ng kinaroroonan ng iyong lugar 
ng botohan at ang mga isyu at kandidatong lalabas sa balota. Ang pangkomersiyong paggamit ng impormasyon sa 
pagpaparehistro ng botante ay ipinagbabawal ng batas at isang misdemeanor. Ang impormasyon tungkol sa botante ay 
maaaring ibigay sa isang kandidato para sa katungkulan, sa isang komite sa panukala sa balota, o ibang tao para sa mga 
layuning may kinalaman sa halalan, pag-aaral, pamamahayag, pulitika, o pamahalaan, gaya ng ipinasiya ng Kalihim ng 
Estado. Ang mga numero ng lisensiya sa pagmamaneho at seguridad sosyal, o ang iyong pirma na nakalagay sa iyong kard 
ng pagpaparehistro ng botante, ay hindi maaaring ibigay para sa mga layuning ito. Kung may mga katanungan ka tungkol sa 
paggamit ng impormasyon tungkol sa botante o nais mag-ulat ng hinihinalang maling paggamit ng naturang impormasyon, 
mangyaring tawagan ang Nakahandang Linya sa Botante ng Kalihim ng Estado sa (800) 339-2957.

Ang mga partikular na botanteng humaharap sa mga kalagayang nagbabanta sa buhay ay maaaring maging kuwalipikado 
para sa kompidensiyal na katayuan ng botante. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa 
programang Ligtas sa Tahanan ng Kalihim ng Estado nang walang-bayad sa (877) 322-5227 o bisitahin ang website ng 
Kalihim ng Estado sa www.sos.ca.gov.

BATAS SA MGA
KARAPATAN NG BOTANTE



OPISYAL NA PATNUBAY NA IMPORMASYON PARA SA BOTANTE

Tandaan na Bumoto!

Martes, Hunyo 5, 2012
Ang mga lugar ng botohan ay bukas mula ika-7 ng umaga 

hanggang ika-8 ng gabi.

Lunes, Mayo 21, 2012
Huling araw upang magparehistro para makaboto

Para sa mga karagdagang kopya ng Patnubay na 
Impormasyon Para sa Botante sa alinman sa mga 
sumusunod na wika, mangyaring makipag-ugnayan sa 
opisina sa mga halalan ng iyong county o tumawag sa:

Upang mabawasan ang mga gastos sa halalan, 
ang Estado ay nagpapakoreo ng isa lamang 
patnubay sa bawat bumobotong sambahayan.

www.voterguide.sos.ca.gov

English  (800) 345-VOTE (8683)
Español/Spanish (800) 232-VOTA (8682)

/Chinese (800) 339-2857
/Hindi (888) 345-2692

/Japanese (800) 339-2865
/Khmer (888) 345-4917

/Korean (866) 575-1558
Tagalog (800) 339-2957

/Thai (855) 345-3933
/Vietnamese (800) 339-8163

TDD  (800) 833-8683

PRIMARYANG 
HALALAN NG CALIFORNIA
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