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กฎหมายฉบับนี้ซึ่งเสนอโดยร่างกฎหมายจากสมัชชา 639 ของการ

ประชุมทั่วไป ปี 2013–2014 (บทบัญญัติที่ 727 กฎหมายปี 2013) 

ถูกน�าเสนอให้แก่ประชาชนตามบทบัญญัติของมาตรา XVI ของ

รัฐธรรมนูญของรัฐ California

กฎหมายที่เสนอนี้จะเพิ่มหมวดต่างๆ ในประมวลกฎหมายทางการ

ทหารและทหารผ่านศึก ดังนั้นบทบัญญัติใหม่ที่เสนอเพิ่มจะตีพิมพ์ใน

รูปแบบตัวเอียงเพื่อระบุว่าเป็นบทบัญญัติใหม่

กฎหมายที่เสนอ

หมวด 1 มาตรา 5y (เริ่มต้นด้วยหมวด 998.540) จะถูกเพิ่ม

เข้าไปในบทบัญญัติที่ 6 หมวด 4 ของประมวลกฎหมายทางการทหาร

และทหารผ่านศึก ให้เป็น :

มาตรา  5y  กฎหมายว่าด้วยพันธบัตรการป้องกันผู้ไร้ที่อยู่อาศัย 

และเคหการของทหารผ่านศึกปี 2014

998.540  มาตรานี้จะเป็นทราบและอ้างถึงในชื่อกฎหมายว่าด้วย

พันธบัตรการป้องกันผู้ไร้ที่อยู่อาศัยและเคหการของทหารผ่านศึกปี 

2014

998.541 (a)  รัฐ California เป็นที่อยู่อาศัยของทหารผ่านศึก

เกือบสองล้านราย ซึ่งมากกว่ารัฐอื่นใดในประเทศ และด้วยการที่

สงครามในอิรักและอัฟกานิสถานใกล้จะสิ้นสุดลง ทหารผ่านศึกของ

รัฐ California จ�านวนมหาศาลจะเดินทางกลับสูชุ่มชนของเรา 

ทหารผ่านศึกจ�านวนมากต้องการบ้าน การจ้างงาน การรักษาสุขภาพ

จิตและยา และการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย

(b)  เป็นที่น่าเสียใจที่รัฐ California ยังเป็นรัฐที่มีจ�านวน

ทหารผ่านศึกที่ไร้ที่อยู่มากที่สุดในประเทศเช่นกัน ประมาณ 

25 เปอร์เซ็นตข์องทหารผ่านศึกที่ไร้ที่อยู่ทั่วประเทศอาศัยอยู่ในรัฐ 

California โดยมีจ�านวนประมาณ 19,000 ราย ตามข้อมูลส�านักวิจัย

แห่ง California เมือง Los Angeles ครองที่หนึ่งในแง่ของจ�านวน

ทหารผ่านศึกที่ไร้ที่อยู่ ตามด้วยเขต San Diego เป็นอันดับสาม และ 

San Francisco Bay Area เป็นอันดับเก้า

(c)  ยิ่งไปกว่านั้น ประชากรทหารผ่านศึกที่ไร้ที่อยู่ของประเทศก�าลัง

เปลี่ยนไป เมื่อทหารผ่านศึก OIF/OEF จ�านวนมากขึ้นก�าลังจมดิ่งสู่

การไร้ที่อยู่อาศัย และทหารผ่านศึกที่เป็นสตรีและบุตรเริ่มมีจ�านวนมาก

ขึ้นเรื่อยๆ ในกลุ่มประชากรทหารผ่านศึกที่ไร้ที่อยู่

(d)  ด้วยอัตราของโรคเครียดหลังจากเผชิญเหตุร้าย การใช้สารเสพ

ติด และการว่างงานที่สูงขึ้น รวมถึงเหตุการณ์สะเทือนขวัญทางเพศที่

ทหารผ่านศึกสตรีประสบที่สูงขึ้น ทหารผ่านศึกที่ไร้ที่อยู่ในปัจจุบันจึง

เข้าๆ ออกๆ เรือนจ�า โรงพยาบาล และโครงการบ�าบัดต่างๆ บ่อยครั้ง 

โดยที่ไม่ได้รับบริการที่ถูกต้องเพื่อให้ชีวิตมีเสถียรภาพ

(e)  สภานิติบัญญัติจะต้องรีบหาแนวทางที่ครอบคลุม มีการ

ประสานงานกัน และคุ้มทุนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการบ้านพักของ

ทหารผ่านศึกของเรา แนวทางดังกล่าวควรใช้ทรัพยากรจากภาครัฐและ

เอกชนให้เป็นประโยชน์ รวมถึงปรับการจัดหาบ้านและการบริการต่างๆ 

ให้สอดคล้องกัน

(f)  เมื่อห้าปีก่อน ชาว California ได้ยืนยันความซาบซึ้งใจ

ในทหารผ่านศึกของเราอย่างมากมายด้วยการยอมรับข้อเสนอ 12 

ว่าด้วยพันธบัตรข้อผูกพันโดยทั่วไปมูลค่าเก้าร้อยล้านดอลลาร์ 

($900,000,000) ที่มีจุดประสงค์เพื่อช่วยทหารผ่านศึก โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง เพื่อให้ซื้อบ้านส�าหรับครอบครัวเดี่ยว ที่เพาะปลูก และบ้าน

เคลื่อนที่ผ่านโครงการสินเชื่อบ้าน CalVet 

(g)  ด้วยผลจากวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศและธุรกิจบ้านที่ตกต�่าลง

ของรัฐ บวกกับการเปลี่ยนแปลงในประชากรศาสตร์ของทหารผ่านศึก

ของเราเอง ท�าให้โครงการสินเชื่อเพื่อที่เพาะปลูกและบ้านที่ได้รับอนุมัติ

โดยข้อเสนอ 12 มีผู้ขอรับสินเชื่อน้อยมาก ห้าปีนับตั้งแต่โครงการ

ได้เริ่มมา เงินจ�านวนเก้าร้อยล้านดอลลาร์ ($900,000,000) ยัง

คงไม่ได้ถูกใช้ เช่นเดียวกับบางส่วนของเงินจ�าห้าร้อยล้านดอลลาร์ 

($500,000,000) จากข้อเสนอ 32 ซึ่งผู้ออกเสียงลงคะแนนอนุมัติใน

ปี 2000

(h)  ในขณะเดียวกัน ความต้องการบ้านแบบหลายครอบครัวที่ราคา

ประหยัด แบบอุปถัมภ์กันในลักษณะชั่วคราว ที่ทหารผ่านศึกต้องการ

ยังคงไม่ได้รับการตอบสนองและทรัพยากรจากภาครัฐและเอกชนที่มีอยู่

ส�าหรับวัตถุประสงค์นี้ยังคงถูกน�ามาใช้น้อย

(i)  ผู้ออกเสียงลงคะแนนในรัฐ California ควรได้รับโอกาสในการ

ปรับโครงสร้างโครงการพันธบัตรของทหารผ่านศึกของข้อเสนอ 12 

เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการบ้าน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงด้าน

ประชากรศาสตร์ของประชากรทหารผ่านศึกในปัจจุบันได้ดีขึ้น

(j)  กฎหมายว่าด้วยพันธบัตรการป้องกันผู้ไร้ที่อยู่อาศัยและ 

เคหการของทหารผ่านศึกปี 2014 จะปรับโครงสร้างเงินมูลค่าหกร้อยล้าน 

ดอลลาร์ ($600,000,000) ของเงินจากพันธบัตรของข้อเสนอ 12 ที ่

มีอยู่เพื่อน�าไปใช้ในการก่อสร้างและฟื้นฟูสภาพของบ้านแบบหลาย

ครอบครัวส�าหรับทหารผ่านศึก และให้ความส�าคัญกับโครงการต่างๆ ที่

จัดให้บ้านสอดคล้องกับการบริการ แม้ว่าจะมีการปรับโครงสร้างเงิน

จากพันธบัตรนี้ กฎหมายนี้ยังคงรักษาเงินกว่าครึ่งของเงินหนึ่งพันล้าน

ดอลลาร์ไว้เพื่อโครงการสินเชื่อ CalVet เพื่อบ้านและที่เพาะปลูก

(k)  กฎหมายว่าด้วยพันธบัตรการป้องกันผู้ไร้ที่อยู่อาศัยและ 

เคหการของทหารผ่านศึกปี 2014 จะขยายทางเลือกด้านบ้านพักและการ 

บริการให้แก่ทหารผ่านศึก น�าเงินภาครัฐมาใช้อย่างคุ้มค่า ลดจ�านวน 

ทหารผ่านศึกที่ไร้ที่อยู่และค่าใช้จ่ายสาธารณะที่เกี่ยวข้องลง และวาง 

ต�าแหน่งให้รัฐ California เป็นรัฐที่อยู่แนวหน้าของความพยายามที่จะ

ยุติการไร้ที่อยู่อาศัยของทหารผ่านศึกในระดับประเทศภายในปี 2015

998.542 (a)  กฎหมายว่าด้วยพันธบัตรข้อผูกพันโดยทั่วไปแห่ง 

รัฐ (บทที่ 4 (เริ่มต้นด้วย หมวด 16720) ของ ส่วน 3 ของหมวด 4 

ของชื่อเรื่อง 2 ของประมวลกฎหมายว่าด้วยการปกครอง) ตามที่ถูก

แก้ไขเพิ่มเติมเป็นระยะๆ ยกเว้นดังที่ก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ณ ที่นี้ จะ

ถูกน�ามาปรับใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของการออก ขาย และการช�าระคืน 
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และสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับพันธบัตรที่ได้รับอนุมัติให้ออกโดยมาตรา

นี้ และบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนั้นได้รวมอยู่ในมาตรานี้เสมือนได้

กล่าวไว้อย่างสมบูรณ์ในมาตรานี้ การอ้างอิงทั้งหมดในมาตรานี้ "ณ ที่

นี้" หมายถึงทั้งมาตรานี้และกฎหมายฉบับนั้น

(b)  เพื่อวัตถุประสงค์ของกฎหมายว่าด้วยพันธบัตรข้อผูกพันโดยทั่วไป 

แห่งรัฐ กรมการทหารผ่านศึกจะได้รับมอบหมายเป็นคณะกรรมการ 

กรมการทหารผ่านศึกจะปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในการหารือกับ

หน่วยงานการเงินเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ California และกรมพัฒนา

บ้านและชุมชน

998.543  ดังที่ใช้ ณ ที่นี้ ค�าศัพท์ต่อไปนี้มีความหมายดังนี้ :

(a) "คณะกรรมการ" หมายถึงกรมการทหารผ่านศึก

(b) "พันธบัตร" หมายถึงพันธบัตรของทหารผ่านศึก เป็นพันธบัตร

ข้อผูกพันโดยทั่วไปแห่งรัฐที่ออกตามมาตรานี้ โดยน�าบทบัญญัติของ

กฎหมายว่าด้วยพันธบัตรข้อผูกพันโดยทั่วไปแห่งรัฐมาใช้

(c) "กฎหมายพันธบัตร" หมายถึงมาตรานี้ที่อนุมัติให้มีการออก

พันธบัตรข้อผูกพันโดยทั่วไปแห่งรัฐ และน�ากฎหมายว่าด้วยพันธบัตร

ข้อผูกพันโดยทั่วไปแห่งรัฐมาใช้โดยการอ้างอิง

(d) "คณะกรรมาธิการ" หมายถึง คณะกรรมาธิการการเงินจัดหา

บ้านพักให้ทหารผ่านศึก ที่จัดตั้งขึ้นตาม หมวด 998.547

(e) "เงินทุน" หมายถึง กองทุนจัดหาบ้านพักให้ทหารผ่านศึกที่จัด

ตั้งขึ้นตามหมวด 998.544

998.544 (a)  พันธบัตรในจ�านวนเงินทั้งสิ้นหกร้อยล้าน 

ดอลลาร์ ($600,000,000) หรือเท่าที่จ�าเป็น โดยไม่รวมจ�านวนเงินของ

พันธบัตรเพื่อการไถ่ถอนใดๆ หรือเท่าที่จ�าเป็น สามารถออกและ

ขายเพื่อให้เงินทุนที่จะน�าไปใช้เพื่อการด�าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่

เสนอไว้อย่างชัดแจ้งในหมวดย่อย (b) และเพื่อช�าระเงินให้แก่กองทุน

หมุนเวียนส�าหรับค่าใช้จ่ายด้านพันธบัตรข้อผูกพันโดยทั่วไปตามหมวด 

16724.5 ของประมวลกฎหมายว่าด้วยการปกครอง พันธบัตรเมื่อ

ขายไปแล้ว จะถือว่าถูกต้องและเป็นภาระผูกพันตามกฎหมายของรัฐ 

California และรัฐ California ขอสัญญาด้วยเกียรติยศ ณ ที่นี้ว่า

จะช�าระเงินอย่างตรงเวลา ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยของพันธบัตรเมื่อถึง

ก�าหนดช�าระเงินต้นและดอกเบี้ย

(b)  รายได้ของพันธบัตรที่ออกและขายตามหมวดนี้จะต้องมีให้แก ่

คณะกรรมการเพื่อน�าไปสร้างกองทุนเพื่อจัดหาบ้านแบบหลายครอบ 

ครัวให้แก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวตามกฎหมายว่าด้วยพันธบัตร

การป้องกันผู้ไร้ที่อยู่อาศัยและเคหการของทหารผ่านศึกปี 2014 

(มาตรา 3.2 (เริ่มต้นด้วยหมวด 987.001)) และการบัญญัติกฎหมาย

ใดๆ ที่ตามมาที่แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายนั้น หรือประกาศใช้หรือแก้ไข

เพิ่มเติมกฎหมายใหม่ที่มาแทนส�าหรับวัตถุประสงค์ของการให้บ้านพัก

แก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว

(c)  สภานิติบัญญัติอาจแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายนี้

ได้เป็นระยะๆ โดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก เพื่อวัตถุประสงค์ของการ

ปรับปรุงประสิทธิผล ความมีประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบของ

โครงการ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ของการเพิ่มเป้าหมายโดยรวมของ

โครงการ

(d)  รายได้ของพันธบัตรที่ออกและขายตามมาตรานี้จะต้องน�าไป 

ฝากไว้ในกองทุนจัดหาบ้านพักให้ทหารผ่านศึก ซึ่งได้ถูกสร้างขึ้น ณ ที่นี้

998.546  พันธบัตรที่มาตรานี้อนุมัติจะต้องจัดเตรียม ด�าเนินการ 

ออก ขาย ช�าระ และไถ่ถอนตามที่ระบุในกฎหมายว่าด้วยพันธบัตร 

ข้อผูกพันโดยทั่วไปแห่งรัฐ (บทที่ 4 (เริ่มต้นด้วย หมวด 16720) ของ 

ส่วน 3 ของ หมวด 4 ของชื่อเรื่อง 2 ของประมวลกฎหมายว่าด้วยการ

ปกครอง) และบทบัญญัติทั้งหมดของกฎหมายนั้น ยกเว้นหมวดย่อย 

(a) และ (b) ของ หมวด 16727 ของประมวลกฎหมายว่าด้วยการ

ปกครอง จะน�ามาบังคับใช้กับพันธบัตรและมาตรานี้ และจะรวมไว้ใน

มาตรานี้ไว้ ณ ที่นี้ เสมือนได้กล่าวอย่างสมบูรณ์ในมาตรานี้

998.547  คณะกรรมาธิการการเงินจัดหาบ้านพักให้ทหารผ่านศึก

จะถูกจัดตั้งขึ้น ณ ที่นี้ เพื่ออนุมัติการออกและขายพันธบัตรที่อนุมัติ

โดยมาตรานี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยพันธบัตรข้อผูกพันโดย

ทั่วไปแห่งรัฐเท่านั้น เพื่อวัตถุประสงค์ของมาตรานี้ คณะกรรมาธิการ

การเงินจัดหาบ้านพักให้ทหารผ่านศึกคือ "คณะกรรมาธิการ" ตามค�า

ศัพท์ที่ใช้ในฎหมายว่าด้วยพันธบัตรข้อผูกพันโดยทั่วไปแห่งรัฐ คณะ

กรรมาธิการจะประกอบไปด้วยผู้ควบคุม เหรัญญิก ผู้อ�านวยการฝ่าย

การเงิน เลขานุการฝ่ายธุรกิจ การบริการผู้บริโภค และการจัดหา

บ้าน และเลขานุการกิจการทหารผ่านศึก หรือตัวแทนที่ได้รับมอบ

หมายของพวกเขา เหรัญญิกจะต้องท�าหน้าที่เป็นประธานของคณะ

กรรมาธิการ สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมาธิการอาจด�าเนินการแทน

คณะกรรมาธิการได้

998.548  คณะกรรมาธิการต้องพิจารณาว่าจ�าเป็นหรือต้องการ

หรือไม่ที่จะออกพันธบัตรที่ได้รับอนุมัติตามมาตรานี้ เพื่อที่จะด�าเนิน

การที่ได้ก�าหนดไว้ในหมวด 998.544 และหากจ�าเป็นและต้องการ ให้

พิจารณาจ�านวนของพันธบัตรที่จะออกและขาย การออกพันธบัตรต่อ

เนื่องอาจได้รับอนุมัติและขายเพื่อด�าเนินการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และ

ไม่จ�าเป็นว่าพันธบัตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติให้ออกจะต้องน�ามาขายใน

เวลาใด เวลาหนึ่ง

998.549  นอกเหนือจากรายได้ปกติของรัฐแล้ว จะมีการเก็บเงิน

ในจ�านวนที่จ�าเป็นเพื่อใช้ช�าระเงินต้นและดอกเบี้ยของพันธบัตรทุก

ปี ซึ่งจะเก็บทุกปีและในวิธีการเดียวกันและในเวลาเดียวกันกับการเก็บ

รายได้ของรัฐอื่นๆ มันเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้รับมอบหมาย

ตามกฎหมายให้มีหน้าที่เก็บรายได้ ที่จะต้องท�าและปฏิบัติหน้าที่ในทุก

กรณีที่จ�าเป็นเพื่อเรียกเก็บเงินที่เพิ่มมานั้น

998.550  โดยไม่ค�านึงถึงหมวด 13340 ของประมวลกฎหมายว่า

ด้วยการปกครอง ขอให้มีการจัดสรรจากกองทุนทั่วไปในการคลังของรัฐ

เพื่อวัตถุประสงค์ของมาตรานี้ ในจ�านวนที่จะเท่ากับจ�านวนทั้งหมดของ

รายการต่อไปนี้ :

(a)  เงินรายปีที่จ�าเป็นต้องใช้เพื่อช�าระเงินต้นและดอกเบี้ยของ 

พันธบัตรที่ออกและขายตามมาตรานี้ เมื่อถึงก�าหนดช�าระเงินต้นและ

ดอกเบี้ย
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(b)  เงินก้อนที่จ�าเป็นเพื่อด�าเนินการตามหมวด 998.551 จะจัดสรร

โดยไม่ค�านึงถึงปีงบประมาณ

998.551  เพื่อวัตถุประสงค์ของการด�าเนินการตามมาตรานี้ ผู้

อ�านวยการฝ่ายการเงินอาจอนุมัติการถอนเงินจากกองทุนทั่วไปใน

จ�านวนที่ไม่เกินจ�านวนของพันธบัตรที่ไม่ได้ขายที่ได้รับอนุมัติโดยคณะ

กรรมาธิการให้ขายเพื่อวัตถุประสงค์ของการด�าเนินการตามมาตรานี้ได้ 

จ�านวนที่ถอนออกมาใดๆ จะต้องน�าไปฝากไว้ในกองทุน เงินใดๆ ที่มีขึ้น

ภายใต้หมวดนี้จะต้องถูกส่งคืนกลับไปยังกองทุนทั่วไปจากรายได้ที่ได้รับ

จากการขายพันธบัตรเพื่อวัตถุประสงค์ของการด�าเนินการตามมาตรานี้

998.552  เงินทั้งหมดที่ฝากเข้าในกองทุนที่ได้มาจากก�าไรและ

ดอกเบี้ยสะสมจากพันธบัตรที่ขายไป ที่เกินจ�านวนของจ�านวนเบี้ยประ

กันใดๆ ที่ใช้ช�าระต้นทุนในการออกพันธบัตร จะต้องเก็บรักษาไว้ใน

กองทุน และต้องมีให้เพื่อโอนไปยังกองทุนทั่วไปเป็นเครดิตต่อค่าใช้จ่าย

ส�าหรับดอกเบี้ยพันธบัตร

998.553  ตามบทที่ 4 (เริ่มต้นด้วยหมวด 16720) ของส่วนที่ 3 

ของหมวด 4 ของชื่อเรื่อง 2 ของประมวลกฎหมายว่าด้วยการปกครอง 

ส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของค่าใช้จ่ายในการออกพันธบัตรจะต้องช�าระ

ด้วยรายได้ของพันธบัตร รวมถึงก�าไรใดๆ ที่มาจากการขายพันธบัตร 

โครงการแต่ละโครงการที่ได้รับเงินทุนจากกฎหมายพันธบัตรนี้จะต้อง

ร่วมกันแบ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้ตามสัดส่วน

998.554  คณะกรรมการอาจขอให้คณะกรรมการการลงทุน

ทางการเงินร่วมกันเพื่อออกสินเชื่อจากบัญชีการลงทุนทางการเงินร่วม

กัน รวมถึงรูปแบบการเงินชั่วคราวที่ได้รับอนุมัติอื่นๆ ที่รวมถึง แต่

ไม่จ�ากัดอยู่แต่ ตั๋วเงิน เพื่อให้เป็นไปตามหมวด 16312 ของประมวล

กฎหมายว่าด้วยการปกครอง เพื่อวัตถุประสงค์ของการด�าเนินการ

ตามมาตรานี้ จ�านวนที่ขอจะต้องไม่เกินจ�านวนของพันธบัตรที่ไม่ได้

ขาย ที่คณะกรรมาธิการได้ข้อยุติได้อนุมัติให้ขายเพื่อวัตถุประสงค์ของ

การด�าเนินการตามมาตรานี้ พันธบัตรจะต้องได้รับการด�าเนินการและ

บันทึกตามที่ก�าหนดไว้โดยคณะกรรมการการลงทุนทางการเงินร่วมกัน

เพื่อรับและช�าระสินเชื่อคืน จ�านวนใดๆ ที่กู้ยืมมาจะต้องน�าไปฝากไว้ใน

กองทุนเพื่อให้คณะกรรมการจัดสรรเพื่อให้เป็นไปตามมาตรานี้

998.555  อาจไถ่ถอนพันธบัตรได้ตามที่ระบุในมาตรา 6 (เริ่ม

ต้นด้วยหมวด 16780) ของบทที่ 4 ของส่วน 3 ของหมวด 4 ของ

ชื่อเรื่อง 2 ของประมวลกฎหมายว่าด้วยการปกครอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง

ของกฎหมายว่าด้วยพันธบัตรข้อผูกพันโดยทั่วไปแห่งรัฐ การอนุมัติ

โดยผู้ออกเสียงลงคะแนนของรัฐส�าหรับการออกพันธบัตรที่ได้อธิบายไว้

ในมาตรานี้ รวมถึงการอนุมัติการออกพันธบัตรใดๆ ที่ออกเพื่อไถ่ถอน

พันธบัตรที่ออกมาก่อนหน้านี้ภายใต้มาตรานี้ หรือพันธบัตรเพื่อการไถ่

ถอนใดๆ ที่ออกมาก่อนหน้านี้

998.556  โดยไม่ค�านึงถึงบทบัญญัติอื่นใดของมาตรานี้หรือของ

กฎหมายว่าด้วยพันธบัตรข้อผูกพันโดยทั่วไปแห่งรัฐ เหรัญญิกอาจ

รักษาบัญชีแยกต่างหากเพื่อการลงทุนของรายได้จากพันธบัตร และเพื่อ

การลงทุนของก�าไรที่เกิดจากรายได้เหล่านั้น เหรัญญิกอาจใช้หรือเป็น

ผู้สั่งใช้รายได้หรือก�าไรเหล่านั้นเพื่อช�าระเงินคืน ค่าปรับ หรือการช�าระ

เงินอื่นๆ ที่ก�าหนดไว้ภายใต้กฎหมายรัฐบาลกลาง หรือด�าเนินการอื่นใด

เกี่ยวกับการลงทุนและใช้รายได้จากพันธบัตรเหล่านั้นตามที่จ�าเป็นหรือ

ตามต้องการภายใต้กฎหมายภาษีของรัฐบาลกลาง หรือเพื่อให้ได้ความ

ได้เปรียบภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลางในนามของกองทุนของรัฐนี้

998.557  สภานิติบัญญัติพบและประกาศ ณ ที่นี้ว่า รายได้จาก

การขายพันธบัตรที่อนุมัติโดยมาตรานี้ ไม่ใช่ "รายได้ของภาษ"ี ตามที่

ค�าศัพท์นั้นถูกใช้ในมาตรา XIII B ของรัฐธรรมนูญแห่งรัฐ California 

การเบิกจ่ายรายได้เหล่านี้จะไม่อยู่ภายใต้ข้อจ�ากัดที่ก�าหนดไว้ในมาตรา

นั้นเช่นกัน

ข้อเสนอ 42
การแก้ไขเพิ่มเติมนี้ที่เสนอโดยการประชุมโดยทั่วไปเพื่อ

แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของวุฒิสภาครั้งที่ 3 ปี 2013–2014 (ข้อ

ยุติบทที่ 123 กฎหมายปี 2013) แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งรัฐ 

California อย่างชัดแจ้ง โดยการแก้ไขเพิ่มเติมหมวดต่างๆ ของ

รัฐธรรมนูญ ดังนั้น บทบัญญัติใหม่ที่เสนอให้เพิ่มเติมจะพิมพ์ไว้เป็น

แบบตัวเอียงเพื่อระบุว่าเป็นบทบัญญัติใหม่

การเสนอแก้ไขเพิ่มเติมหมวด 3 ของมาตรา I  
และหมวด 6 ของมาตรา XIII B

ข้อแรก—หมวด 3 ของมาตรา I จะถูกแก้ไขเพิ่มเติมดังนี้ :

หมวด 3 (a) บุคคลมีสิทธิ์ที่จะสั่งตัวแทนของตน ยื่นค�าร้องต่อ

รัฐบาลเพื่อชดเชยต่อเหตุของความทุกข์ยาก และชุมนุมได้อย่างอิสระ

เพื่อหารือเพื่อความสุขร่วมกัน

(b) (1) บุคคลมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการด�าเนินธุระ 

ของบุคคล และดังนั้น การประชุมของทบวงการเมืองและข้อเขียนของ

เจ้าหน้าที่และหน่วยงานสาธารณะจะต้องเปิดเผยให้มีการตรวจสอบ

สาธารณะ

(2) กฎหมาย ค�าสั่งศาล หรืออ�านาจอื่นๆ รวมถึงอ�านาจที่มีผลใน

วันที่มีผลบังคับใช้ของหมวดย่อยนี้ จะต้องถูกตีความอย่างกว้างขวาง

หากขยายสิทธิ์ของการเข้าถึงของบุคคล และถูกตีความให้แคบลงหาก

จ�ากัดสิทธิ์ในการเข้าถึง กฎหมาย ค�าสั่งศาล หรืออ�านาจอื่นๆ ที่น�ามา

ใช้หลังจากวันที่มีผลบังคับใช้ของหมวดย่อยนี้ที่จ�ากัดสิทธิ์ในการเข้าถึง

จะต้องน�ามาใช้พร้อมด้วยการแสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่ได้รับการ

คุ้มครองโดยข้อจ�ากัดและความจ�าเป็นในการคุ้มครองผลประโยชน์นั้น

(3) ไม่มีส่วนใดในหมวดย่อยนี้ที่จะแทนที่หรือดัดแปลงสิทธิ์ของ

ความเป็นส่วนตัวที่หมวด 1 รับรองไว้ หรือมีผลต่อการสร้างกฎหมาย 

ค�าสั่งศาล หรืออ�านาจอื่นๆ ในลักษณะที่เป็นการคุ้มครองสิทธิ์ของความ

เป็นส่วนตัว รวมถึงขั้นตอนที่ก�าหนดโดยกฎหมายใดๆ ที่ควบคุมการค้น

พบหรือเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการ หรือ

คุณวุฒิทางอาชีพของเจ้าหน้าที่คุ้มครองสันติภาพ

(4) ไม่มีส่วนใดในหมวดย่อยนี้ที่จะแทนที่หรือดัดแปลงบัญญัติใดๆ 

ของรัฐธรรมนูญ รวมถึงการรับรองว่าบุคคลจะต้องไม่ถูกริดรอนชีวิต 
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ข้อความของกฎหมายที่เสนอ ข้อเสนอที่ 42 ต่อ

อิสรภาพ หรือทรัพย์สิน โดยไม่มีกระบวนการและวิถีทางตามกฎหมาย 

หรือถูกปฎิเสธการคุ้มครองของกฎหมายที่เท่าเทียมกัน ตามที่ระบุไว้ใน

หมวด 7

(5) หมวดย่อยนี้จะไม่ลบล้างหรือยกเลิกทั้งโดยชัดแจ้งและโดยนัย 

ข้อยกเว้นที่ก�าหนดโดยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายในสิทธิ์ของการเข้าถึง

หลักฐานของสาธารณชนหรือการประชุมของทบวงการเมืองที่มีผลใน

วันที่หมวดย่อยนี้มีผลบังคับใช้ ซึ่งรวมถึงแต่จ�ากัดอยู่แต่ กฎหมายใดๆ 

ที่คุ้มครองความลับของบันทึกการบังคับใช้กฎหมายและการด�าเนินคดี

(6) ไม่มีส่วนใดในหมวดย่อยนี้ที่จะลบล้าง ยกเลิก แทนที่ หรือปรับ

เปลี่ยนการคุ้มครองต่อความลับของกระบวนการและบันทึกของสภา

นิติบัญญัติ สมาชิกและเจ้าหน้าที่ของสภาฯ คณะกรรมการ และคณะ

ประชุมตามที่ระบุโดยหมวด 7 ของมาตรา IV หรือกฎหมายรัฐ หรือ

ระเบียบนิติบัญญัติที่รับมาใช้เพื่อส่งเสริมบทบัญญัติเหล่านั้น หรือมีผล

ต่อขอบเขตของการค้นพบในกระบวนการทางตุลาการหรือบริหารที่ได้

อนุมัติไว้ที่เกี่ยวข้องกับการไตร่ตรองของสภานิติบัญญัติ สมาชิกและเจ้า

หน้าที่ของสภาฯ คณะกรรมการ และคณะประชุม

(7) เพื่อให้แน่ใจว่าประชาชนทั่วไปจะสามารถเข้าถึงการประชุมของ

ทบวงการเมืองและข้อเขียนของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานสาธารณะดัง

ที่ได้ระบุไว้ในวรรค (1) หน่วยงานท้องถิ่นแต่ละแห่งจะต้องปฏิบัติตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักฐานของสาธารณชนแห่งรัฐ California (บท

ที่ 3.5 (เริ่มต้นด้วยหมวด 6250) ของหมวด 7 ของชื่อเรื่อง 1 ของ

ประมวลกฎหมายว่าด้วยการปกครอง) และกฎหมาย Ralph M. 

Brown (บทที่ 9 (เริ่มต้นด้วยหมวด 54950) ของส่วน 1 ของหมวด 

2 ของชื่อเรื่อง 5 ของประมวลกฎหมายว่าด้วยการปกครอง) และ

ตามการบัญญัติกฎหมายใดๆ ที่ตามมาที่แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย หรือ

แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่ออกมาใช้แทนใดๆ ที่มีการแสดงให้เห็นว่าการ

บัญญัติกฎหมายนั้นจะส่งเสริมวัตถุประสงค์ของหมวดนี้

ข้อสอง—หมวด 6 ของมาตรา XIII B จะถูกแก้ไขเพิ่มเติมดังนี้ :

หมวด 6 (a) เมื่อใดก็ตามที่สภานิติบัญญติหรือหน่วยงานของรัฐ 

ใดๆ สั่งการต่อรัฐบาลท้องถิ่นใดๆ ให้ใช้โครการใหม่หรือการบริการใน

ระดับสูงขึ้น รัฐจะต้องให้การสนับสนุนเงินทุนเพื่อช�าระเงินให้แก่รัฐบาล

ท้องถิ่นนั้นส�าหรับค่าใช้จ่ายของโครงการหรือการบริการที่ถูกยกระดับ

ขึ้น ยกเว้นว่าสภานิติบัญญัติอาจ แต่ไม่จ�าเป็นต้องด�าเนินการ ให้การ

ช่วยเหลือเงินทุนให้แก่ค�าสั่งต่อไปนี้ :

(1) ค�าสั่งทางกฎหมายที่หน่วยงานท้องถิ่นได้รับผลกระทบเป็นผู้

ร้องขอ

(2) นิติบัญญัติก�าหนดความผิดทางอาญาใหม่หรือเปลี่ยนแปลง

นิยามของความผิดทางอาญาที่มีอยู่

(3) ค�าสั่งทางกฎหมายบัญญัติขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 1975 หรือ

ค�าสั่งฝ่ายบริหารหรือกฎหมายเริ่มใช้กฎหมายที่ถูกบัญญัติขึ้นก่อน

วันที่ 1 มกราคม 1975 (4)  ค�าสั่งทางกฎหมายที่อยู่ในกฎหมาย

ภายในขอบเขตของวรรค (7) ของหมวดย่อย (b) ของหมวด 3 ของ

มาตรา I

(b) (1) เว้นแต่ว่าเป็นไปตามที่ให้ไว้ในวรรค (2) ส�าหรับ

ปีงบประมาณ 2005–06 และทุกๆ ปีงบประมาณที่ตามมา ส�าหรับค�า

สั่งที่ค่าใช้จ่ายที่รัฐบาลท้องถิ่นผู้เรียกร้องสิทธิ์ได้รับการพิจารณาให้รัฐ

ช�าระในปีงบประมาณก่อนหน้าเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย สภานิติบัญญัติ

สามารถที่จะจัดสรร จ�านวนที่ต้องช�าระเต็มจ�านวนที่ยังมิได้ช�าระให้ก่อน

หน้านี้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณประจ�าปี หรือมิเช่นนั้นก็ระงับการ

ปฏิบัติการของค�าสั่งส�าหรับปีงบประมาณที่กฎหมายว่าด้วยงบประมาณ

ประจ�าปีน�ามาบังคับใช้ได้ในลักษณะที่กฎหมายก�าหนดไว้

(2) การเรียกร้องส�าหรับค่าใช้จ่ายที่ต้องช�าระที่เกิดขึ้นก่อน

ปีงบประมาณ 2004–05 ที่ยังไม่ได้ช�าระก่อนปีงบประมาณ 2005–06 

อาจช�าระได้ในแบบก�าหนดเวลาหลายปีตามที่กฎหมายก�าหนดไว้

(3) รายได้จากภาษีทรัพย์สินตามราคาจะต้องไม่น�ามาใช้เพื่อช�าระ

เงินให้แก่รัฐบาลท้องถิ่นส�าหรับค่าใช้จ่ายของโครงการใหม่หรือการ

บริการที่ระดับสูงขึ้น

(4) หมวดย่อยนี้จะใช้กับค�าสั่งที่มีผลต่อเมือง มณฑล เมืองและ

มณฑล หรือเขตพิเศษเท่านั้น

(5) หมวยย่อยนี้จะไม่ถูกน�าไปใช้กับข้อก�าหนดเพื่อให้หรือรับรอง

การคุ้มครองเชิงกระบวนการหรือเนื้อหาใดๆ สิทธิ์ สวัสดิการ สถานะ

การว่าจ้างของเจ้าหน้าที่หรือผู้เกษียณอายุของรัฐบาลท้องถิ่น หรือ

องค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลท้องถิ่นที่เกิดขึ้นจาก มีผลกระทบ หรือ

เกี่ยวข้องโดยตรงกับการว่าจ้างในอนาคต ปัจจุบัน หรืออดีตของรัฐบาล

ท้องถิ่น และนั่นก่อให้เกิดค�าสั่งที่อยู่ภายใต้หมวดนี้

(c) โครงการใหม่หรือการบริการระดับที่สูงขึ้นที่รัฐสั่งนั้นรวมถึงการ 

โอนความรับผิดชอบด้านการเงินทั้งหมดหรือบางส่วนโดยสภานิติบัญญัต ิ

จากรัฐไปยังเมือง มณฑล เมืองและมณฑล หรือเขตพิเศษส�าหรับ

โครงการที่ก�าหนด ที่รัฐเคยรับผิดชอบด้านการเงินทั้งหมดหรือบางส่วน

มาก่อน


