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(ค) ขจัดเชื้อรา ใยหิน และสิ่งที่เป็นอันตรายอื่น ๆ ออก
ไปจากห้องเรียนและตะกั่วออกไปจากดื่มในโรงเรียน

(ง) ซ่อมและทดแทนอาคารเรียนหลังเก่าของโรงเรียน
รัฐบาล

(จ) จัดหาสถานที่ให้มีพยาบาลและที่ปรึกษาของ
โรงเรียนในการเพิ่มช่องทางในการบริการสุขภาพทาง
กายและจิตใจให้กับนักเรียน

(ฉ) พัฒนางานอาชีพให้มีความทันสมัยและส่ิงอ�านวย
ความสะดวกในการอบรมทางอาชีพ รวมถึงทหารผ่านศึก
ที่กลับมาจากการท�าหน้าที่

(ช) ให้มีการตรวจสอบบัญชีอิสระและประชาพิจารณ์
ในการจัดหาความรับผิดชอบต่อผู้เสียภาษีเป็นเงินสกุล
ดอลลาร์

(ซ) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการที่ 5 เปอร์เซ็นต์

101204 ไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินทุนที่จัดสรรตาม
ส่วนนี้อาจใช้เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ
โปรแกรมที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายนี้

บทที่ 2 ระดับก่อนวัยเรียน-มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

หัวข้อที ่1 ข้อก�าหนดของโครงการจัดหาสิ่งอ�านวย
ความสะดวกให้กับโรงเรียนระดับก่อนวัยเรียน-

มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

101210 รายได้ของพันธบัตรที่ออกและขายตามบท
นี ้ไม่รวมถึงรายได้ของพันธบัตรคืนเงินที่ออกตามมาตรา 
101230 จะน�าไปฝากไว้ในกองทุนสิ่งอ�านวยความ
สะดวกของโรงเรียนในรัฐ 2020 ที่จัดตั้งขึ้นในคลังของ
รัฐตามมาตรา 17070.415 และจะได้รับการจัดสรร 
โดยคณะกรรมการจัดสรรของรัฐตามบทนี้

101211 เงินทั้งหมดที่ฝากในกองทุนสิ่งอ�านวยความ
สะดวกโรงเรียนของรัฐปี 2020 เพื่อจุดประสงค์ของ
บทนี้จะมีให้เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนประจ�าเขต ผู้ก�ากับ
ดูแลโรงเรียนประจ�าเทศมณฑลและคณะกรรมการการ
ศึกษาของรัฐตามกฎหมายลีรอย เอฟ. กรีน ป ี1998 
(บทที ่12.5 (เริ่มจากมาตรา 17070.10) ของส่วนที่ 
10 ของหมวดที่ 1 ของเรื่องที ่1) เพื่อจัดหาเงินทุนเพื่อ
ช�าระเงินล่วงหน้าหรือให้การกู้ยืมต่อกองทุนสิ่งอ�านวย
ความสะดวกของโรงเรียนของรัฐปี 2020 ภายใต้
กฎหมายของสภานิติบัญญัติใด ๆ พร้อมกับดอกเบี้ยที่
ก�าหนดไว้ส�าหรับกฎหมายนั้นและจ่ายเงินคืน ตามมาตรา 
16724.5 แห่งประมวลกฎหมายรัฐบาล

ข้อเสนอท ี13
กฎหมายที่เสนอโดยร่างกฎหมาย 48 ของการประชุม
สามัญประจ�าปี 2019–20 (บทที ่530 กฎหมายที่
ผ่านกระบวนการนิติบัญญัติของ 2019) มีการส่งไปยัง
ประชาชนอันเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งมาตรา 16 ของ
รัฐธรรมนูญรัฐแคลิฟอร์เนีย 

กฎหมายที่เสนอได้เพิ่มส่วนต่าง ๆ ในประมวลกฎหมาย
การศึกษา ดังนั้น บทบัญญัติใหม่ที่เสนอเพิ่มมีการพิมพ์
เป็นตัวเอียง เพื่อระบุว่าเป็นข้อความใหม่

กฎหมายที่เสนอ 
มาตรา 54 ส่วนที่ 71 (เริ่มต้นในมาตรา 101200) ที่
เพิ่มในหมวดที ่14 ของหัวข้อที ่3 ของประมวลกฎหมาย
การศึกษา มีข้อความดังต่อไปนี้ :
ส่วนที่ 71 กฎหมายพันธบัตรเพื่อสุขภาพและความ

ปลอดภัยของโรงเรียนระดับก่อนวัยเรียน ระดับอนุบาลถึง
มัธยมศึกษาตอนปลายและวิทยาลัยของรัฐในป ี2020

บทที่ 1 บทบัญญัติทั่วไป
101200 ส่วนนี้จะเป็นที่ทราบ และอาจน�าไปอ้างอิง 
ในฐานะที่เป็นกฎหมายพันธบัตรเพื่อสุขภาพและความ
ปลอดภัยของโรงเรียนระดับก่อนวัยเรียน ระดับอนุบาลถึง
มัธยมศึกษาตอนปลายและวิทยาลัยของรัฐในป ี2020

101201 การรวบรวมหรือการอ้างถึง บทบัญญัติแห่ง
กฎหมายของรัฐในส่วนนี้รวมถึงมาตราใด ๆ ในส่วนนี้อัน
รวมถึงกฎหมายทั้งหมดที่มีการแก้ไขและเสริมในส่วนนี้
101202 พันธบัตรมียอดรวมหนึ่งหมื่นห้าพันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ (15,000,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ) 
ซึ่งไม่รวมถึงยอดของพันธบัตรที่คืนไปตามมาตรา 
101230, 101251, และ 101339, อาจออกและ
จ�าหน่ายเพื่อจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ในมาตรา 101220, 
101242, 101310 และ 101320  พันธบัตร เมื่้อ
ขาย ออก และจัดส่งจะท�าให้เป็นข้อบังคับที่ถูกต้องและ
ผูกมัดในรัฐแคลิฟอร์เนีย อันเป็นไปตามศรัทธาและ
สิทธิของรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งให้สัตย์ในการช�าระเงิน
ต้นทุนและดอกเบี้ยตรงตามเวลา พันธบัตรที่มีเงินต้นและ
ดอกเบี้ยมาตามระยะเวลาและต้องช�าระ
101203 เป็นความตั้งใจของสภานิติบัญญัติที่จะ
แก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งอ�านวยความสะดวกของโรงเรียนให้
กับนักเรียนทุกคนที่เข้าเรียนในโรงเรียนระดับก่อนวัย
เรียน ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาลัย
ชุมชนและมหาวิทยาลัยของรัฐในรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อ :
(ก) ปรับปรุงสิ่งอ�านวยความสะดวกของโรงเรียนรัฐบาล 
ให้มีความพร้อมต่อแผ่นดินไหวหรือเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ
(ข) จัดหาทุนฉุกเฉินในการเปิดโรงเรียนใหม ่อัน
เนื่องจากภัยพิบัติใหญ่ รวมถึงไฟไหม้
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มาตรา 17070.10) จากส่วนที่ 10 ของหมวดที่ 1 
ของหัวข้อ 1) จะสามารถใช้งานเพื่อรองรับการใช้งาน
เพื่อปรับท�าให้สิ่งอ�านวยความสะดวกโรงเรียนมีความ
ทันสมัย ได้ส่งไปตามกฎหมายสิ่งอ�านวยความสะดวก
โรงเรียนลีรอย เอฟ. กรีน (บทที ่12.5 (เริ่มต้นด้วย
มาตรา 17070.10) ของส่วนที่ 10 ของหมวดที่ 1 
ของหัวข้อ 1) ก่อนวันที ่29 กุมภาพันธ์ 2020

(4) จากจ�านวนเงินที่จัดสรรตามวรรคนี้ จนไปถึงหนึ่ง
ร้อยห้าสิบล้านดอลลาร ์(150,000,000 ดอลลาร)์ จะ
มีใช้เพื่อระบุถึงตะกั่วในน�้าตามหัวข้อ 10.7 (เริ่มจาก
มาตรา 17077.60) ของบทที ่12.5 ในส่วนที่ 10 
ของหมวดที่ 1 ของชื่อเรื่อง 1

(ค) จ�านวนเงินห้าร้อยล้านดอลลาร ์(500,000,000 
ดอลลาร)์ จะมีพร้อมส�าหรับการจัดหาสิ่งอ�านวยความ
สะดวกของโรงเรียนกับโรงเรียนชาร์เตอร์ เป็นไปตาม
หัวข้อ 12 (เริ่มต้นจากมาตราที่ 17078.52) ของบทที ่
12.5 ของส่วนที่ 10 จากหมวดที่ 1 ของหัวข้อที ่1

(ง) จ�านวนเงินห้าร้อยล้านดอลลาร ์(500,000,000 
ดอลลาร)์ จะมีพร้อมส�าหรับการจัดหาสิ่งอ�านวยความ
สะดวกส�าหรับโครงการเทคนิคการศึกษาส�าหรับ
งานอาชีพ เป็นไปตามหัวข้อ 13 (เริ่มต้นกับมาตรา 
17078.70) ของบทที ่12.5 ของส่วนที่ 10 ของ
หมวดที่ 1 ของหัวข้อ 1

หัวข้อที ่2 ข้อก�าหนดทางการเงินของสิ่งอ�านวย
ความสะดวกของโรงเรียนระดับก่อนวัยเรียน-

มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

101220 (ก) จ�านวนรวมของหุ้นกู้ที่ได้รับอนุญาต
ให้ออกและจ�าหน่ายตามบทที ่1 (เริ่มต้นด้วยมาตรา 
101200) พันธบัตรจ�านวนเก้าพันล้านดอลลาร ์
(9,000,000,000 ดอลลาร)์ ไม่รวมถึงจ�านวนของ
พันธบัตรคืนเงินที่ออกตาม อาจออกและขายมาตรา 
101230 เพื่อจัดหากองทุนเพื่อใช้ในการด�าเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ที่แสดงในบทนี้และช�าระเงินคืนกองทุน
หมุนเวียนพันธบัตรภาระผูกพันค่าใช้จ่ายทั่วไปตาม
มาตรา 16724.5 ของประมวลกฎหมายรัฐบาล

(ข) ตามมาตรานี้ เหรัญญิกจะต้องขายพันธบัตรที่ได้
รับอนุญาตจากคณะกรรมการด้านการเงินของอาคาร
โรงเรียนของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 15909 ในเวลา
ใดก็ได้ที่จ�าเป็น เพื่อมาเป็นค่าใช้จ่ายในการบริการที่
จ�าเป็นโดยการจัดสรรต่าง ๆ 

101221 คณะกรรมการด้านการเงินของอาคาร
โรงเรียนของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 15909 และ

101212 เงินที่ได้จากการขายพันธบัตรที่ออกและ
ขายเพื่อความมุ่งประสงค์ของบทนี้จะได้รับการจัดสรร
ตามตารางต่อไปนี้ :

(ก) (1) เงินจ�านวนสองพันแปดร้อยล้านดอลลาร ์
(2,800,000,000 ดอลลาร)์ พร้อมต่อการก่อสร้างสิ่ง
อ�านวยความสะดวกในโรงเรียนใหม่ ของเขตโรงเรียนที่
สมัครตามบทที่ 12.5 (เริ่มต้นด้วยส่วนที ่17070.10) 
ของส่วนที่ 10 ของหมวดที่ 1 ของหัวข้อที ่1

(2) จากจ�านวนเงินที่จัดสรรภายใต้ส่วนนี้ย่อยนี้ จะ
สามารถจัดสรรเงินได้สูงถึงร้อยละ 10 ส�าหรับเขต
โรงเรียนขนาดเล็กตามมาตรา 11.5 (เริ่มจากมาตรา 
17078.40) ของบทที ่12.5 ของส่วนที่ 10 ของ
หมวดที ่1 ของหัวข้อที ่1

(3) จากจ�านวนเงินที่จัดสรรในแผนกนี้ ไปจนถึงจ�านวน
เงินที่จ�าเป็นในการระดมทุนรายการของการใช้งานที่
ได้รับการยอมรับ เนื่องจากการขาดผู้มีอ�านาจหน้าที่
จากพันธบัตรภาระผูกพันทั่วไปที่ผ่านมาก่อนป ี2018 
ที่สนับสนุนการสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกใหม่ของ
โรงเรียน กฎหมาย (บทที ่12.5 (เริ่มตั้งแต่มาตรา 
17070.10) ของ ส่วนที่ 10 ของหมวด 1 ของชื่อ
เรื่อง 1) จะมีให้เพื่อสนับสนุนการใช้งานส�าหรับการ
ก่อสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกโรงเรียนใหม่ ที่ได้ส่งไป
ตามกฎหมายสิ่งอ�านวยความสะดวกโรงเรียนลีรอย เอฟ. 
กรีน (บทที ่12.5 (เริ่มต้นด้วยมาตรา 17070.10) 
ของส่วนที่ 10 ของหมวดที่ 1 ของข้อที ่1) ก่อนวันที ่
29 กุมภาพันธ์ 2020

(ข) (1) จ�านวนเงินห้าพันสองร้อยล้านดอลลาร ์
(5,200,000,000 ดอลลาร)์ ส�าหรับการปรับปรุงให้
สิ่งอ�านวยความสะดวกในโรงเรียนให้มีความทันสมัยเป็น
ไปตามบทที ่12.5 (เริ่มด้วยส่วนที ่17070.10) ของ
ส่วนที ่10 จากส่วนที่ 1 ของหัวข้อที ่1

(2) จากจ�านวนเงินที่จัดสรรภายใต้ส่วนนี้ย่อยนี้ จะ
สามารถจัดสรรเงินได้สูงถึงร้อยละ 10 ส�าหรับเขต
โรงเรียนขนาดเล็กตามมาตรา 11.5 (เริ่มจากมาตรา 
17078.40) ของบทที ่12.5 ของส่วนที่ 10 ของ
หมวดที ่1 ของหัวข้อที ่1

(3) จากจ�านวนเงินที่จัดสรรในแผนกนี้ จนไปถึงจ�านวน
เงินที่จ�าเป็นในการระดมทุนรายการของการใช้งาน
ที่ได้รับการยอมรับเนื่องจากการขาดผู้มีอ�านาจหน้าที่
จากพันธบัตรภาระผูกพันทั่วไปผ่านก่อนป ี2018 ที่
สนับสนุนการสร้างสรรค์สิ่งอ�านวยความสะดวกของ
โรงเรียนลีรอย เอฟ. กรีน (บทที ่12.5 (เริ่มต้นด้วย
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อนุญาตตามบทนี้เพื่อให้เงินทุนที่เกี่ยวข้องและถ้าเป็น
เช่นนั้น จ�านวนของพันธบัตรที่จะออกและจ�าหน่าย 
ปัญหาที่ต่อเนื่องของพันธบัตรอาจได้รับอนุญาตและขาย
ให้กับกองทุนเพื่อการจัดสรรเหล่านั้นอย่างต่อเนื่องและ
ไม่จ�าเป็นว่าพันธบัตรที่ได้รับอนุญาตทั้งหมดที่จะออกจะ
ขายในเวลาใดก็ได้

(ข) ค�าร้องขอของคณะกรรมการจัดสรรของรัฐตามส่วน
ย่อย (ก) จะได้รับการสนับสนุนโดยค�าแถลงของการ
จัดสรรที่ท�าขึ้น และจะท�าเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่อธิบาย
ไว้ในมาตรา 101212

101224 จะมีการจัดเก็บในแต่ละปีในลักษณะ
เดียวกันและในเวลาเดียวกันกับการจัดเก็บรายได้ของ
รัฐอื่น ๆ และนอกเหนือจากรายได้ปกติของรัฐแล้ว ยัง
มีจ�านวนเงินที่ต้องจ่ายส�าหรับเงินต้นและดอกเบี้ย 
พันธบัตรในแต่ละป ีซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกคนที่
ถูกเรียกภาษีเก็บตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บราย
ได้ที่ต้องท�าและด�าเนินการทุกครั้งที่จ�าเป็นในการเก็บ
ยอดรวมเพิ่มเติมนั้น

101225 โดยไม่ค�านึงว่ามาตรา 13340 แห่ง
ประมวลกฎหมายรัฐบาลจะก�าหนดข้อความใดไว้ก็ตาม 
แต่ก็มีการจัดสรรเงินจ�านวนดังต่อไปนี้จากกองทุนทั่วไป
ในคลังของรัฐ เพื่อจุดประสงค์ของบทนี ้ :

(ก) ยอดรวมรายปีที่จ�าเป็นในการช�าระเงินต้นและ
ดอกเบี้ยของพันธบัตรที่ออกและจ�าหน่ายตามบทนี ้
เนือ่งจากเงนิต้นและดอกเบีย้ไดค้รบก�าหนดและต้องช�าระ

(ข) ผลรวมที่จ�าเป็นในการด�าเนินการตามมาตรา 
101228 อย่างเหมาะสมโดยไม่ต้องค�านึงถึง
ปีงบประมาณ

101226 คณะกรรมการการจัดสรรของรัฐอาจขอให้
คณะกรรมการการลงทุนเงินร่วม ท�าการยืมเงินจากบัญชี
การลงทุนเงินร่วม หรือรูปแบบอื่น ๆ ของการจัดหาเงิน
ทุนระหว่างกาล ที่ได้รับอนุมัติตามมาตรา 16312 ของ
กฎหมายรัฐบาลเพื่อวัตถุประสงค์ในการด�าเนินการใน
บทนี ้จ�านวนเงินของการร้องขอจะต้องไม่เกินจ�านวน
พันธบัตรท่ียังไม่ได้ขายซึง่คณะกรรมการมมีติให้ขายเพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการด�าเนินการในบทนี้ไม่รวมพันธบัตรที่
คืนเงินใด ๆ ที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 101230 น้อย
กว่าจ�านวนเงินกู้ที่ยืมและ ยังไม่ได้ช�าระคืนตามมาตรา
นี ้และถอนออกจากกองทุนทั่วไปตามมาตรา 101228 
และยังไม่ได้คืนกลับมา คณะกรรมการจัดสรรของรัฐจะ
ต้องด�าเนินงานเอกสารต่าง ๆที่จ�าเป็น ที่คณะกรรมการ
การลงทุนเงินร่วม ซึ่งเรียกร้องเพื่อรับและช�าระคืนเงิน

ประกอบด้วยผู้ว่าการ ผู้ควบคุม เจ้าพนักงาน ผู้อ�านวย
การฝ่ายการเงินและผู้ก�ากับตรวจสอบโรงเรียนหรือผู้
แทนที่ได้รับมอบหมายของพวกเขาทุกคนต้องรับใช้โดย
ไม่ได้รับค่าตอบแทนและส่วนใหญ ่ผู้ที่จะเป็นองค์ประชุม 
ยังคงท�าหน้าที่เป็นคณะกรรมการนี ้ตามที่ก�าหนดไว้
ในกฎหมายพันธบัตรพันธกรณีทั่วไปของรัฐ (บทที ่4 
(เริ่มจากมาตรา 16720) ของส่วนที่ 3 ของหมวดที่ 4 
ของหัวข้อ 2 ของกฎหมายรัฐบาล) อันเป็นเจตนารมณ์
ของบทนี้ เหรัญญิกจะท�าหน้าที่เป็นประธานของคณะ
กรรมการนี้ สมาชิกวุฒิสภาสองคุณที่ได้รับการแต่งตั้ง
โดยคณะกรรมาธิการวุฒิสภาว่าด้วยกฎระเบียบและ
สมาชิกสมัชชาสองคุณซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยประธาน
สมัชชาจะต้องพบปะและให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการ
ในกรณีที่การมีส่วนร่วมของที่ปรึกษาไม่สอดคล้องกับ
ต�าแหน่งของตน ในฐานะสมาชิกสภานิติบัญญัติ ส�าหรับ
วัตถุประสงค์ของบทนี้ สมาชิกสภานิติบัญญัติจะประกอบ
ด้วยคณะกรรมการสอบสวนชั่วคราวในเรื่องของบทนี้
และในฐานะที่เป็นคณะกรรมการนั้นจะมีอ�านาจที่ได้รับ
และหน้าที่ตามที่ก�าหนดไว้คณะกรรมการเหล่านั้นโดยกฎ
ร่วมของวุฒิสภาและสมัชชา ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินจะ
ให้ความช่วยเหลือแก่คณะกรรมการตามที่จ�าเป็น อัยการ
สูงสุดเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายของคณะกรรมการนี้

101222 (ก) พันธบัตรที่ได้รับอนุญาตในบทนี้จะต้อง
ได้รับการจัดเตรียม ด�าเนินการ ออกจ�าหน่าย จ่ายและ
ไถ่ถอนตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายพันธบัตรพันธกรณี
ทั่วไปของรัฐ (บทที ่4 (เริ่มจากมาตรา 16720) ของ
ส่วนที ่3 ของหมวดที่ 4 ของหัวข้อ 2 ของกฎหมายของ
รัฐบาล) บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว รวมถึงการแก้
ไขเและเพิ่มเติมในกฎหมายดังกล่าว และที่เพิ่มเติม น�า
ไปใช้กับพันธบัตรที่ได้รับอนุญาตและบทนี้และจะรวม
อยู่ในบทนี้ราวกับว่าได้ระบุไว้ครบในบทนี้ยกเว้นส่วน
ย่อย (ก) และ (ข) ของมาตรา 16727 แห่งประมวล
กฎหมายรัฐบาลจะไม่ใช้บังคับกับพันธบัตรที่ได้รับ
อนุญาตตามบทนี้

(ข) เพื่อเจตนารมณ์ของกฎหมายพันธบัตรพันธกรณี
ทั่วไปของรัฐ คณะกรรมการจัดสรรของรัฐได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็น “คณะกรรมการ” เพื่อวัตถุประสงค์ใน
การบริหารจัดการกองทุนสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับ
โรงเรียนในป ี2020

101223 (ก) เมื่อได้รับการร้องขอจากคณะกรรมการ
จัดสรรของรัฐ คณะกรรมการด้านการเงินของอาคาร
โรงเรียนของรัฐจะก�าหนดโดยการตัดสินใจว่ามีความ
จ�าเป็นหรือไม่หรือต้องการที่จะออกพันธบัตรที่ได้รับ
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101230 พันธบัตรที่ออกและจ�าหน่ายตามบทนี้อาจ
ได้รับเงินคืนตามหัวข้อที ่6 (เริ่มตั้งแต่มาตรา 16780) 
ของบทที ่4 ในส่วนที่ 3 ของหมวดที่ 4 ของหัวข้อ 
2 ของประมวลกฎหมายรัฐบาล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
กฎหมายข้อบังคับทั่วไปของรัฐว่าด้วยพันธบัตร การ
อนุมัติโดยผู้ออกเสียงลงคะแนนของรัฐในการออก
พันธบัตรที่อธิบายไว้ในบทนี้รวมถึงการอนุมัติการออก
พันธบัตรใด ๆ ที่ออกเพื่อคืนพันธบัตรใด ๆ ที่ออกภายใต้
บทเดิมนี ้หรือพันธบัตรคืนเงินที่ออกก่อนหน้านี ้พันธบัตร
ใด ๆ ที่ได้รับคืนซึ่งมีรายได้จากการขอคืนพันธบัตรตาม
ที่ได้รับอนุญาตในส่วนนี้อาจถูกยกเลิกโดยชอบด้วย
กฎหมายตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตในลักษณะและ
ขอบเขตที่ก�าหนดไว้ในการแก้ไขซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมเป็น
ครั้งคราว

101231 เงินที่ได้จากการขายพันธบัตรที่ได้รับ
อนุญาตในบทนี้ไม่ได้เป็น “รายได้ของภาษี” ซึ่งเป็น
ค�าที่ใช้ในมาตรา 13 B ของรัฐธรรมนูญแห่งรัฐ
แคลิฟอร์เนียและการเบิกจ่ายเงินเหล่านี้ไม่อยู่ภายใต้ข้อ
จ�ากัดที่ก�าหนดไว้ในมาตราดังกล่าว

บทที่ 3 สิ่งอ�านวยความสะดวก
ของวิทยาลัยชุมชนแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย

หัวข้อที ่1 บทบัญญัติทั่วไป

101240 (ก) กองทุนตราสารหนี้เอาต์เลย์ของ
วิทยาลัยชุมชนแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียป ี2020 จัดตั้งขึ้น
ในกระทรวงการคลังเพื่อฝากเงินจากการออกพันธบัตร
โดยไม่รวมถึงเงินที่ได้รับจากการคืนพันธบัตรตาม
มาตรา 101251 ที่ออกและขายเพื่อวัตถุประสงค ์
ของบทนี้

(ข) คณะกรรมการด้านการเงินสิ่งอ�านวยความสะดวก
ระดับอุดมศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 67353 ยังคง
มีอยู่เพื่อท�าหน้าที่เป็นคณะกรรมการตามที่ก�าหนดไว้
ในกฎหมายพันธบัตรพันธกรณีทั่วไปของรัฐ (บทที ่4 
(เริ่มต้นด้วยมาตรา 16720) ของส่วนที่ 3 ของหมวด
ที ่4 หัวข้อที ่2 แห่งประมวลกฎหมายรัฐ) เพื่อจุด
ประสงค์ของบทนี้และเพื่อจัดหาเงินทุนเพื่อช่วยเหลือ
วิทยาลัยชุมชนแคลิฟอร์เนีย

หัวข้อที ่2 บทบัญญัติโครงการวิทยาลัยชุมชน
แคลิฟอร์เนีย

101241 (ก) จากเงินที่ได้จากการออกและจ�าหน่าย
พันธบัตรตามบทความที ่3 (เริ่มตั้งแต่มาตรา 101242) 
เงินจ�านวนสองพันล้านดอลลาร ์(2,000,000,000 
ดอลลาร)์ จะน�าไปฝากไว้ในกองทุนพันธบัตรทุนเอา

กู้ เงินที่ยืมมาใด ๆ จะน�าไปฝากไว้ในกองทุนสิ่งอ�านวย
ความสะดวกส�าหรับโรงเรียนของรัฐ 2020 ที่จะจัดสรร
โดยคณะกรรมการจัดสรรของรัฐตามบทนี้

101227 แม้มีบทบัญญัติอื่น ๆ ของบทนี้หรือ
กฎหมายพันธบัตรภาระผูกพันทั่วไปของรัฐ ถ้าเหรัญญิก
ขายพันธบัตรตามบทนี้ซึ่งรวมถึงความเห็นที่ปรึกษา
ด้านพันธบัตรที่มีผลต่อการที่ดอกเบี้ยในพันธบัตรถูก
แยกออกจากรายได้รวมเพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษี
ของรัฐบาลกลาง ภายใต้เงื่อนไขที่ก�าหนดหรือมีสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีใด ๆ ของรัฐบาลกลางเหรัญญิกอาจ
เก็บบัญชีแยกต่างหากส�าหรับการลงทุนในตราสารหนี้
เหล่านี ้เหรัญญิกอาจใช้หรือควบคุมการใช้เงินหรือราย
ได้เหล่านั้นเพื่อจ่ายเงินคืน การลงโทษหรือการช�าระ
เงินอื่น ๆ ที่จ�าเป็นภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลางหรือ
ด�าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการใช้
เงินที่ได้รับตามที่กฎหมายก�าหนด รักษาสถานะที่ได้รับ
การยกเว้นภาษีของพันธบัตรเหล่านั้นและเพื่อให้ได้รับ
ประโยชน์อื่น ๆ ภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลางใน
นามของกองทุนของรัฐนี้

101228 เพื่อวัตถุประสงค์ในการด�าเนินการในบท
นี ้ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินอาจอนุญาตให้ถอนเงินออก
จากกองทุนทั่วไปในจ�านวนไม่เกินจ�านวนพันธบัตรที่ไม่
ได้ขาย โดยไม่รวมถึงพันธบัตรคืนเงินที่ได้รับอนุญาต
ตามมาตรา 101230 ลบด้วยจ�านวนเงินกู้ที่ยืมและเงิน
ที่ยังไม่ได้ช�าระคืนตามมาตรานี้และ การถอนเงินจาก
กองทุนทั่วไปตามมาตรา 101226 และยังไม่ได้ส่งคืน
ซึ่งได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการด้านการเงินอาคาร
เรียนของรัฐเพื่อขายเพื่อด�าเนินการตามบทนี ้ยอดการ
ถอนออกใด ๆ จะน�าไปฝากไว้ในกองทุนสิ่งอ�านวยความ
สะดวกส�าหรับโรงเรียนของรัฐในปี 2020 และจัดสรร
โดยคณะกรรมการจัดสรรของรัฐตามหมวดนี้ เงินที่มีอยู่
ในมาตรานี้จะถูกส่งคืนไปยังกองทุนทั่วไปรวมถึงจ�านวน
เท่ากับดอกเบี้ยที่จะได้รับในบัญชีการลงทุนเงินร่วม จาก
เงินที่ได้รับจากการขายพันธบัตรส�าหรับเจตนารมณ์เพื่อ
ด�าเนินการในบทนี้ให้ลุล่วงไป

101229 เงินทั้งหมดที่ฝากในกองทุนสิ่งอ�านวย
ความสะดวกของโรงเรียนในรัฐ 2020 ที่ได้มาจากเบี้ย
ประกันภัยและดอกเบี้ยค้างรับจากพันธบัตรที่ขายตาม
บทนี้จะถูกส�ารองไว้ในกองทุนและจะสามารถโอนไปยัง
กองทุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส�าหรับดอกเบี้ยพันธบัตร 
ยกเว้นยอดเงินที่ได้รับจากเบี้ยประกันอาจถูกสงวนและ
ใช้ในการช�าระค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ก่อนที่จะโอน
ไปยังกองทุนทั่วไป
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ส่วนที่ 3 ของหมวดที่ 4 ของหัวข้อ 2 ของกฎหมายของ
รัฐบาล) บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว รวมถึงการแก้
ไขเและเพิ่มเติมในกฎหมายดังกล่าว และที่เพิ่มเติม น�า
ไปใช้กับพันธบัตรที่ได้รับอนุญาตและบทนี้และจะรวม
อยู่ในบทนี้ราวกับว่าได้ระบุไว้ครบในบทนี้ยกเว้นส่วน
ย่อย (ก) และ (ข) ของมาตรา 16727 แห่งประมวล
กฎหมายรัฐบาลจะไม่ใช้บังคับกับพันธบัตรที่ได้รับ
อนุญาตตามบทนี้

(ข) ส�าหรับวัตถุประสงค์ของกฎหมายพันธบัตรพันธกรณี
ทั่วไปของรัฐหน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยที่จัดการการ
จัดสรรกองทุนพันธบัตรทุนการศึกษาวิทยาลัยชุมชนใน
ปี 2020 ถูกก�าหนดให้เป็น “คณะกรรมการ” ส�าหรับ
โครงการที่ได้รับทุนตามบทนี้

(ค) รายได้ของพันธบัตรที่ออกและจ�าหน่ายตามบทนี้
จะสามารถน�าไปใช้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ความช่วย
เหลือด้านเงินทุนแก่วิทยาลัยชุมชนแคลิฟอร์เนียส�าหรับ
การก่อสร้างในวิทยาเขตที่มีอยู่หรือที่ใหม่และศูนย์นอก
วิทยาเขตและการใช้งานร่วมกัน สิ่งอ�านวยความสะดวก
ตามที่ก�าหนดไว้ในบทนี้

101244 คณะกรรมการด้านการเงินสิ่งอ�านวยความ
สะดวกระดับอุดมศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 67353 จะ
อนุญาตให้มีการออกพันธบัตรตามบทนี้เฉพาะเท่าที่จ�าเป็น
ส�าหรับการจัดสรรเงินปันส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์
ตามที่อธิบายไว้ในบทนี้ที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก
กฎหมายงบประมาณรายปี ตามการควบคุมของกฎหมาย
นั้น คณะกรรมการจะก�าหนดโดยการลงมติว่ามีความ
จ�าเป็นหรือปรารถนาที่จะออกพันธบัตรที่ได้รับอนุญาต
ตามบทนี้เพื่อด�าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ใน
บทนี้และ หากเป็นเช่นนั้นปริมาณของพันธบัตรที่จะออก
และขาย การออกพันธบัตรครั้งต่อไปอาจได้รับอนุญาต
และจ�าหน่ายเพื่อด�าเนินการเหล่านั้นอย่างต่อเนื่องและไม่
จ�าเป็นว่าการออกพันธบัตรที่ได้รับอนุญาตทั้งหมดจะออก
จ�าหน่ายในเวลาใดก็ได้

101245 จะมีการจัดเก็บในแต่ละปีและในลักษณะ
เดียวกันและในเวลาเดียวกันกับการจัดเก็บรายได้อื่น ๆ 
ของรัฐนอกเหนือจากรายได้ปกติของรัฐจ�านวนเงินที่ต้อง
ช�าระเงินต้นและดอกเบี้ย พันธบัตรในแต่ละป ีซึ่งเป็น
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ถูกเรียกภาษีเก็บตามกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรายได้ที่ต้องท�าและด�าเนินการทุก
ครั้งที่จ�าเป็นในการเก็บยอดรวมเพิ่มเติมนั้น

101246 โดยไม่ค�านึงว่ามาตรา 13340 แห่ง
ประมวลกฎหมายรัฐบาลจะก�าหนดข้อความใดไว้ก็ตาม 

ต์เลย์ชุมชนวิทยาลัยรัฐแคลิฟอร์เนียป ี2020 เพื่อ
วัตถุประสงค์ในบทนี้ เมื่อเหมาะสม มีการจัดสรรเงินเหล่า
นี้จะสามารถใช้ได้ส�าหรับการใช้จ่ายเพื่อจุดประสงค์ของ
บทนี้

(ข) วัตถุประสงค์ของบทนี้รวมถึงการช่วยเหลือใน
การตอบสนองความต้องการด้านเงินทุนเอาต์เลย์ของ
วิทยาลัยชุมชนแคลิฟอร์เนีย

(ค) เงินที่ได้จากการจ�าหน่ายพันธบัตรที่ออกและ
จ�าหน่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในบทนี้อาจใช้เพื่อเป็นทุน
ในการก่อสร้างในวิทยาเขตที่มีอยู่ รวมถึงการก่อสร้าง
อาคารและการได้มาซึ่งเฟอร์นิเจอร์ที่เกี่ยวข้อง การ
ก่อสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกในส่วนต่าง ๆ การได้มา
ซึ่งสถานที่ การจัดหาสิ่งอ�านวยความสะดวกใหม่ที่ได้รับ
การปรับปรุงใหม่หรือสร้างใหม่ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวจะ
มีอายุการใช้งานเฉลี่ย 10 ปีและจัดหาเงินทุนส�าหรับ
การช�าระค่าใช้จ่ายก่อนการก่อสร้างรวมถึง แต่ไม ่จ�ากัด 
เฉพาะแผนเบื้องต้นและภาพวาดการท�างานส�าหรับสิ่ง
อ�านวยความสะดวกของ วิทยาลัยชุมชนแคลิฟอร์เนีย

(ง) ส�าหรับวัตถุประสงค์ของมาตรานี้ “ระหว่างส่วน” 
มีความหมายว่าอาจมีการใช้มากกว่าหนึ่งส่วนในการ
ศึกษาจากทางภาครัฐ

หัวข้อที ่3 บทบัญญัติทางการเงิน 
วิทยาลัยชุมชนแคลิฟอร์เนีย

101242 (ก) จ�านวนรวมของพ้นธบัตรที่ได้รับ
อนุญาตให้ออกและจ�าหน่ายตามบทที ่1 (เริ่มต้นด้วย
มาตรา 101200) พันธบัตรในจ�านวนรวมสองพัน
ล้านดอลลาร ์(2,000,000,000 ดอลลาร)์ ไม่รวม
ถึงจ�านวนของพันธบัตรคืนเงินที่ออกตาม กับมาตรา 
101251 อาจจะออกและขายเพื่อจัดหากองทุนเพื่อใช้
ในการด�าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่แสดงในบทนี้และ
ช�าระเงินคืนกองทุนหมุนเวียนพันธบัตรภาระผูกพันค่าใช้
จ่ายทั่วไปตามมาตรา 16724.5 ของประมวลกฎหมาย
รัฐบาล

(ข) ตามมาตรานี้ เหรัญญิกจะขายพันธบัตรที่ได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการด้านการเงินสิ่งอ�านวยความ
สะดวกอุดมศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 67353 ใน
เวลาที่แตกต่างกันที่จ�าเป็นส�าหรับค่าใช้จ่ายในการ
บริการที่จ�าเป็นโดยการจัดสรร

101243 (ก) พันธบัตรที่ได้รับอนุญาตในบทนี้จะต้อง
ได้รับการจัดเตรียม ด�าเนินการ ออกจ�าหน่าย จ่ายและ
ไถ่ถอนตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายพันธบัตรพันธกรณี
ทั่วไปของรัฐ (บทที ่4 (เริ่มจากมาตรา 16720) ของ
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101249 (ก) เพื่อวัตถุประสงค์ในการด�าเนินการใน
บทนี ้ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินอาจอนุญาตให้ถอนเงิน
ออกจากกองทุนทั่วไปในจ�านวนไม่เกินจ�านวนพันธบัตร
ที่ไม่ได้ขาย โดยไม่รวมพันธบัตรคืนเงินที่ได้รับอนุญาต
ตามมาตรา 101251 หักด้วยจ�านวนเงินกู้ใด ๆ และ
ยังไม่ได้ช�าระตามมาตรานี้และถอนออกจากกองทุน
ทั่วไปตามมาตรา 101247 และยังไม่ได้ส่งคืนซึ่งได้
รับอนุญาตจากคณะกรรมการด้านการเงินสิ่งอ�านวย
ความสะดวกอุดมศึกษาที่จะขายเพื่อด�าเนินการตามบท
นี ้เงินที่ถอนออกจะถูกน�าไปฝากไว้ในกองทุนพันธบัตร
ทุนวิทยาลัยชุมชนแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียป ี2020 ที่
สอดคล้องกับบทนี้ เงินที่มีอยู่ในมาตรานี้จะถูกส่งคืนไป
ยังกองทุนทั่วไปรวมถึงจ�านวนเท่ากับดอกเบี้ยที่จะได้รับ
ในบัญชีการลงทุนเงินร่วม จากเงินที่ได้รับจากการขาย
พันธบัตรส�าหรับเจตนารมณ์เพื่อด�าเนินการในบทนี้ให้
ลุล่วงไป

(ข) ค�าร้องขอใด ๆ ที่ส่งต่อไปยังฝ่ายนิติบัญญัติและ
กระทรวงการคลังเพื่อขอเงินทุนจากการออกพันธบัตร
นี้ส�าหรับการใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในบท
นี้โดยวิทยาลัยชุมชนแคลิฟอร์เนียจะต้องมาพร้อมกับ
แผนการใช้จ่ายเงินทุนห้าป ีจัดล�าดับความส�าคัญของ
ระบบวิทยาลัยชุมชนและจัดล�าดับความส�าคัญอิงไปตาม
รัฐ ค�าร้องขอจะต้องรวมถึงตารางเวลาที่จัดล�าดับความ
ส�าคัญของติดตั้งการจับแผ่นดินไหวที่จ�าเป็นในการลด
ความส�าคัญลงไป ในการตัดสินใจในวิทยาลัยโดยเฉพาะ 
อันตรายจากการเกิดแผ่นดินไหวในอาคารที่ระบุว่าเป็น
วิทยาลัยที่มีความส�าคัญสูง

101250 เงินทั้งหมดที่ฝากไว้ในกองทุนตราสารทุน
ทุนวิทยาลัยชุมชนแคลิฟอร์เนียป ี2020 ที่ได้มาจาก
เบี้ยประกันภัยและดอกเบี้ยค้างรับจากพันธบัตรที่ขาย
ตามบทนี้จะถูกสงวนไว้ในกองทุนและจะสามารถโอนไป
ยังกองทุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส�าหรับ ดอกเบี้ยหุ้นกู้
ยกเว้นจ�านวนที่ได้จากเบี้ยประกันอาจถูกสงวนไว้และน�า
ไปใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการออกrพันธบัตรอันก่อนที่จะ
โอนไปยังกองทุนทั่วไป

101251 พันธบัตรที่ออกและจ�าหน่ายตามบทนี้อาจ
ได้รับเงินคืนตามหัวข้อที ่6 (เริ่มตั้งแต่มาตรา 16780) 
ของบทที ่4 ในส่วนที่ 3 ของหมวดที่ 4 ของหัวข้อ 
2 ของประมวลกฎหมายรัฐบาล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
กฎหมายข้อบังคับทั่วไปของรัฐว่าด้วยพันธบัตร การ
อนุมัติโดยผู้ออกเสียงลงคะแนนของรัฐในการออก

แต่ก็มีการจัดสรรเงินจ�านวนดังต่อไปนี้จากกองทุนทั่วไป
ในคลังของรัฐ เพื่อจุดประสงค์ของบทนี ้:

(ก) ยอดรวมรายปีที่จ�าเป็นในการช�าระเงินต้นและ
ดอกเบี้ยของพันธบัตรที่ออกและจ�าหน่ายตามบทนี ้
เนือ่งจากเงนิต้นและดอกเบีย้ไดค้รบก�าหนดและต้องช�าระ

(ข) ผลรวมที่จ�าเป็นในการด�าเนินการตามมาตรา 
101249 อย่างเหมาะสมโดยไม่ต้องค�านึงถึง
ปีงบประมาณ

101247 คณะกรรมการตามที่ก�าหนดไว้ในส่วนย่อย 
(ข) ของมาตรา 101243 อาจขอให้คณะกรรมการการ
ลงทุนเงินร่วม ท�าเงินจากบัญชีการลงทุนเงินร่วม หรือ
รูปแบบอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากการจัดหาเงินทุนระหว่าง
กาลตามมาตรา 16312 แห่งประมวลกฎหมายรัฐบาล 
เพื่อจุดประสงค์ในการด�าเนินบทนี ้จ�านวนค�าร้องขอ
จะต้องไม่เกินจ�านวนพันธบัตรที่ขายไม่ได้ซึ่งมติคณะ
กรรมการด้านการเงินสิ่งอ�านวยความสะดวกอุดมศึกษา
ได้รับอนุญาตให้จ�าหน่ายเพื่อการด�าเนินการตามบทนี้
โดยไม่รวมถึงพันธบัตรคืนเงินที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 
101251 จ�านวนเงินที่ยืมและยังไม่ได้ช�าระตามมาตรา
นี้และถอนออกจากกองทุนทั่วไปตามมาตรา 101249 
และยังไม่ได้คืน คณะกรรมการตามที่ก�าหนดไว้ในส่วน
ย่อย (ข) ของมาตรา 101243 จะด�าเนินการเอกสาร
ใด ๆ ตามที่คณะกรรมการการลงทุนเงินร่วม ต้องการ
เพื่อรับและช�าระคืนเงินกู ้เงินยืมใด ๆ จะน�าไปฝากไว้ใน
กองทุนพันธบัตรทุนวิทยาลัยชุมชนแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียป ี
2020 ที่คณะกรรมการจัดสรรตามบทนี้

101248 แม้มีบทบัญญัติอื่น ๆ ของบทนี้หรือ
กฎหมายพันธบัตรภาระผูกพันทั่วไปของรัฐ ถ้าเหรัญญิก
ขายพันธบัตรตามบทนี้ซึ่งรวมถึงความเห็นที่ปรึกษา
ด้านพันธบัตรที่มีผลต่อการที่ดอกเบี้ยในพันธบัตรถูก
แยกออกจากรายได้รวมเพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษี
ของรัฐบาลกลาง ภายใต้เงื่อนไขที่ก�าหนดหรือมีสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีใด ๆ ของรัฐบาลกลางเหรัญญิกอาจ
เก็บบัญชีแยกต่างหากส�าหรับการลงทุนในตราสารหนี้
เหล่านี ้เหรัญญิกอาจใช้หรือควบคุมการใช้เงินหรือราย
ได้เหล่านั้นเพื่อจ่ายเงินคืน การลงโทษหรือการช�าระ
เงินอื่น ๆ ที่จ�าเป็นภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลางหรือ
ด�าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการใช้
เงินที่ได้รับตามที่กฎหมายก�าหนด รักษาสถานะที่ได้รับ
การยกเว้นภาษีของพันธบัตรเหล่านั้นและเพื่อให้ได้รับ
ประโยชน์อื่น ๆ ภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลางใน
นามของกองทุนของรัฐนี้
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13
1986 หรือตามมาตรา 67334 ตามที่ก�าหนดไว้ใน
กฎหมายการอ�านวยความสะดวกอุดมศึกษาของปี 1988

หัวข้อที ่2 ข้อก�าหนดของโปรแกรมที่ใช้บังคับ
กับมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียและ 

วิทยาลัยกฎหมายเฮสติงส์

101310 (ก) จากรายได้จากพันธบัตรที่ออกและ
จ�าหน่ายตามข้อ 4 (เริ่มตั้งแต่มาตรา 101330) ผลรวม
ของสองพันล้านดอลลาร ์(2,000,000,000 ดอลลาร)์ 
จะถูกน�าไปฝากไว้ในกองทุนพันธบัตรทุนมหาวิทยาลัย
ป ี2020 เพื่อวัตถุประสงค์ในบทนี ้เมื่อเหมาะสม มีการ
จัดสรรเงินเหล่านี้จะสามารถใช้ได้ส�าหรับการใช้จ่ายเพื่อ
จุดประสงค์ของบทนี้

(ข) จุดประสงค์ของบทนี้รวมถึงการช่วยเหลือในการ
ตอบสนองความต้องการด้านเงินทุนของมหาวิทยาลัย
แคลิฟอร์เนียและวิทยาลัยกฎหมายเฮสติงส์

(ค) เงินที่ได้จากการออกและจ�าหน่ายพันธบัตรตามบทนี้
จะสามารถใช้ได้ส�าหรับการใด ๆ ต่อไปนี ้:

(1) การก่อสร้าง การสร้างใหม่ และการปรับรูปแบบของ
อาคารที่มีอยู่หรือสิ่งอ�านวยความสะดวกใหม่ รวมถึงการ
สร้างอาคารและการได้มาซึ่งเฟอร์นิเจอร์ที่เกี่ยวข้อง

(2) การตกแต่ง ปรับปรุงหรือสร้างสิ่งอ�านวยความ
สะดวกต่าง ๆ 

(3) แผนการช�าระเงินของค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ
ก่อสร้างล่วงหน้าซึ่งรวมถึง แต่ไม ่จ�ากัด เฉพาะแผนการ
เบื้องต้นและภาพวาดการท�างาน

(4) การปรับปรุงและฟื้นฟูสิ่งอ�านวยความสะดวก

(5) การก่อสร้างหรือปรับปรุงสิ่งอ�านวยความสะดวก
นอกมหาวิทยาลัยและในมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย
แคลิฟอร์เนียที่ได้รับอนุมัติจากผู้ส�าเร็จราชการแห่ง
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียรวมถึงการเข้าซื้อกิจการของ
สถานที่ที่จะสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกเหล่านี้

หัวข้อที ่3 ข้อก�าหนดของโปรแกรมที่ใช้บังคับ
ถึงมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย

101320 (ก) จากรายได้จากพันธบัตรที่ออกและ
จ�าหน่ายตามข้อ 4 (เริ่มตั้งแต่มาตรา 101330) ผลรวม
ของสองพันล้านดอลลาร ์(2,000,000,000 ดอลลาร)์ 
จะถูกน�าไปฝากไว้ในกองทุนพันธบัตรทุนมหาวิทยาลัย
ป ี2020 เพื่อวัตถุประสงค์ในบทนี ้เมื่อเหมาะสม มีการ

พันธบัตรที่อธิบายไว้ในบทนี้รวมถึงการอนุมัติการออก
พันธบัตรใด ๆ ที่ออกเพื่อคืนพันธบัตรใด ๆ ที่ออกภายใต้
บทเดิมนี ้หรือพันธบัตรคืนเงินที่ออกก่อนหน้านี ้พันธบัตร
ใด ๆ ที่ได้รับคืนซึ่งมีรายได้จากการขอคืนพันธบัตรตาม
ที่ได้รับอนุญาตในส่วนนี้อาจถูกยกเลิกโดยชอบด้วย
กฎหมายตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตในลักษณะและ
ขอบเขตที่ก�าหนดไว้ในการแก้ไขซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมเป็น
ครั้งคราว

101252 เงินที่ได้จากการขายพันธบัตรที่ได้รับ
อนุญาตในบทนี้ไม่ได้เป็น “รายได้ของภาษี” ซึ่ง
เป็นค�าที่ใช้ในมาตรา 13 B ของรัฐธรรมนูญแห่งรัฐ
แคลิฟอร์เนียและการเบิกจ่ายเงินเหล่านี้ไม่อยู่ภายใต้ข้อ
จ�ากัดที่ก�าหนดไว้ในมาตราดังกล่าว

บทที่ 4 สิ่งอ�านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย

หัวข้อที ่1 บทบัญญัติทั่วไป

101300 (ก) ระบบของมหาวิทยาลัยของรัฐในรัฐนี ้
ซึ่งมีมหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย, วิทยาลัยกฎหมายเฮ
สติงส์ และมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียและศูนย์นอก
มหาวิทยาลัยตามล�าดับ

(ข) กองทุนพันธบัตรมหาวิทยาลัยทุน 2020 ถูกจัดตั้ง
ขึ้นที่นี่ในกระทรวงการคลังของรัฐส�าหรับการฝากเงิน
จากรายได้ของพันธบัตรไม่รวมถึงรายได้จากพันธบัตร
คืนเงินใด ๆ ที่ออกตามมาตรา 101339 ที่ออกและขาย
เพื่อวัตถุประสงค์ในการนี้ของบทนี้

(ค) (1) คณะกรรมการด้านการเงินต่อสิ่งอ�านวยความ
สะดวกระดับอุดมศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 67353 
ยังคงอยู่ในการท�าหน้าที่เป็นคณะกรรมการตามที่ก�าหนด
ไว้ในกฎหมายพันธบัตรทั่วไปของรัฐ (บทที ่4 (เริ่มต้น
ด้วยมาตรา 16720) ของส่วนที่ 3 ของหมวดที่ 4 ของ
หัวข้อ 2 ของประมวลกฎหมายรัฐ) เพื่อจุดประสงค์ของ
บทนี้เพื่อจัดหาเงินทุนเพื่อช่วยเหลือมหาวิทยาลัยแห่ง
แคลิฟอร์เนีย วิทยาลัยกฎหมายเฮสติงส์และมหาวิทยาลัย
แห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย

(2) การเพิ่มวิทยาลัยกฎหมายของเฮสติงส์ในมาตรานี้
จะอธิบายถึงเจตนาของสภานิติบัญญัติเกี่ยวกับและไม่ได้
มีวัตถุประสงค์เพื่อท�าเครื่องหมายการเปลี่ยนแปลงจาก 
การอนุมัติเงินทุนที่ท�าตามมาตรา 67354 ตามที่ก�าหนด
ไว้ในกฎหมายตราสารหนี้การศึกษาระดับอุดมศึกษาของ 
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ความสะดวกทางธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
วางแผนการใช้จ่ายเงินทุนประจ�าปีของหน่วยงาน
เหล่านั้นและในวันที ่15 พฤษภาคม ในแต่ละปีหน่วย
งานเหล่านั้นรายงานการค้นพบของพวกเขาต่อคณะ
กรรมการงบประมาณของสภานิติบัญญัติแต่ละแห่ง

(2) เพื่อจุดประสงค์ของส่วนย่อยนี้อาจใช้ “ระหว่างส่วน
ต่าง ๆ” ซึ่งมีความหมายว่าอาจจะใช้มากกว่าหนึ่งส่วน
จากการศึกษาระดับอุดมศึกษา

101331 (ก) พันธบัตรที่ได้รับอนุญาตในบทนี้จะต้อง
ได้รับการจัดเตรียม ด�าเนินการ ออกจ�าหน่าย จ่ายและ
ไถ่ถอนตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายพันธบัตรพันธกรณี
ทั่วไปของรัฐ (บทที ่4 (เริ่มจากมาตรา 16720) ของ
ส่วนที ่3 ของหมวดที่ 4 ของหัวข้อ 2 ของกฎหมายของ
รัฐบาล) บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว รวมถึงการแก้
ไขเและเพิ่มเติมในกฎหมายดังกล่าว และที่เพิ่มเติม น�า
ไปใช้กับพันธบัตรที่ได้รับอนุญาตและบทนี้และจะรวมอยู่
ในบทนี้ราวกับว่าได้ระบุไว้ครบในบทนี้ยกเว้นส่วนย่อย 
(ก) และ (ข) ของมาตรา 16727 แห่งประมวลกฎหมาย
รัฐบาลจะไม่ใช้บังคับกับพันธบัตรที่ได้รับอนุญาตตามบท
นี้

(ข) ส�าหรับวัตถุประสงค์ของกฎหมายพันธบัตรพันธกรณี
ทั่วไปของรัฐหน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยที่จัดการการ
จัดสรรกองทุนพันธบัตรทุนมหาวิทยาลัยออกในป ี2020 
ได้รับมอบหมายให้เป็น “คณะกรรมการ” ส�าหรับ
โครงการที่ได้รับทุนตามบทนี้

(ค) รายได้ของพันธบัตรที่ออกและจ�าหน่ายตามบทนี้จะมี
ให้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุน
แก่มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย, วิทยาลัยกฎหมายเฮ
สติงส์ และมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียส�าหรับการ
ก่อสร้างที่มีอยู่หรือใหม่ วิทยาเขตและศูนย์นอกวิทยาเขต
และการใช้งานร่วมกันและสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ 
ตามที่ก�าหนดไว้ในบทนี้

101332 คณะกรรมการด้านการเงินว่าด้วยสิ่ง
อ�านวยความสะดวกในระดับอุดมศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตาม
มาตรา 67353 จะอนุญาตให้มีการออกพันธบัตรตาม
บทนี้เฉพาะเท่าที่จ�าเป็นส�าหรับการจัดสรรเงินทุนเพื่อ
วัตถุประสงค์ตามที่อธิบายไว้ในบทนี้ซึ่งได้รับอนุญาต
อย่างชัดแจ้งจากสภานิติบัญญัติในกฎหมายงบประมาณ
ประจ�าปี ตามทิศทางของกฎหมายนั้น คณะกรรมการจะ
ต้องพิจารณาว่ามีความจ�าเป็นหรือไม่ต้องการที่จะออก
พันธบัตรที่ได้รับอนุญาตตามบทนี้เพื่อด�าเนินการตาม

จัดสรรเงินเหล่านี้จะสามารถใช้ได้ส�าหรับการใช้จ่ายเพื่อ
จุดประสงค์ของบทนี้

(ข) จุดประสงค์ของบทนี้รวมถึงการช่วยเหลือในการ
ตอบสนองความต้องการด้านเงินทุนของมหาวิทยาลัย
ของรัฐแคลิฟอร์เนีย

(ค) เงินที่ได้จากการออกและจ�าหน่ายพันธบัตรตามบทนี้
จะสามารถใช้ได้ส�าหรับการใด ๆ ต่อไปนี ้:

(1) การก่อสร้าง การสร้างใหม่ และการปรับรูปแบบของ
อาคารที่มีอยู่หรือสิ่งอ�านวยความสะดวกใหม่ รวมถึงการ
สร้างอาคารและการได้มาซึ่งเฟอร์นิเจอร์ที่เกี่ยวข้อง

(2) การตกแต่ง ปรับปรุงหรือสร้างสิ่งอ�านวยความ
สะดวกต่าง ๆ

(3) แผนการช�าระเงินของค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ
ก่อสร้างล่วงหน้าซึ่งรวมถึง แต่ไม ่จ�ากัด เฉพาะแผนการ
เบื้องต้นและภาพวาดการท�างาน

(4) การปรับปรุงและฟื้นฟูสิ่งอ�านวยความสะดวก

(5) การก่อสร้างหรือปรับปรุงสิ่งอ�านวยความสะดวก
นอกวิทยาเขต และในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยของรัฐ
แคลิฟอร์เนียที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการมูลนิธิ
ของ มหาวิทยาลัยรัฐแคลิฟอร์เนียรวมถึงการได้มาซึ่ง
สถานที่ที่จะสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกเหล่านี้

หัวข้อที ่4 บทบัญญัติการคลังของมหาวิทยาลัย

101330 (ก) จ�านวนรวมของพันธบัตรที่ได้รับ
อนุญาตให้ออกและจ�าหน่ายตามบทที ่1 (เริ่มตั้งแต่
มาตรา 101200) พันธบัตรจ�านวนสี่พันล้านดอลลาร ์
(4,000,000,000 ดอลลาร)์ ไม่รวมถึงจ�านวนของ
พันธบัตรคืนเงินที่ออกตาม อาจออกและขายมาตรา 
101339 เพื่อจัดหากองทุนเพื่อใช้ในการด�าเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ที่แสดงในบทนี้และช�าระเงินคืนกองทุน
หมุนเวียนพันธบัตรภาระผูกพันค่าใช้จ่ายทั่วไปตาม
มาตรา 16724.5 ของประมวลกฎหมายรัฐบาล

(ก) ตามมาตรานี้เหรัญญิกจะขายพันธบัตรที่ได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการอ�านวยการสถานศึกษาระดับ
อุดมศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 67353 ในเวลาต่าง 
ๆ ที่จ�าเป็นส�าหรับค่าใช้จ่ายในการบริการที่ต้องการโดย
การจัดสรร

(ค) (1) มันเป็นความตั้งใจของสภานิติบัญญัติที่
มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียและมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ
แคลิฟอร์เนียเป็นประจ�าทุกปีพิจารณาการรวมสิ่งอ�านวย
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ออกจากรายได้รวมเพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษีของรัฐบาล
กลาง ภายใต้เงื่อนไขที่ก�าหนดหรือมีสิทธิประโยชน์
ทางภาษีใด ๆ ของรัฐบาลกลางเหรัญญิกอาจเก็บบัญชี
แยกต่างหากส�าหรับการลงทุนในตราสารหนี้เหล่านี ้
เหรัญญิกอาจใช้หรือควบคุมการใช้เงินหรือรายได้เหล่า
นั้นเพื่อจ่ายเงินคืน การลงโทษหรือการช�าระเงินอื่น ๆ ที่
จ�าเป็นภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลางหรือด�าเนินการ
ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการใช้เงินที่ได้รับตาม
ที่กฎหมายก�าหนด รักษาสถานะที่ได้รับการยกเว้นภาษี
ของพันธบัตรเหล่านั้นและเพื่อให้ได้รับประโยชน์อื่น ๆ 
ภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลางในนามของกองทุนของ
รัฐนี้

101337 (ก) เพื่อวัตถุประสงค์ในการด�าเนินการใน
บทนี ้ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินอาจอนุญาตให้ถอนเงิน
ออกจากกองทุนทั่วไปในจ�านวนไม่เกินจ�านวนพันธบัตร
ที่ไม่ได้ขาย โดยไม่รวมพันธบัตรที่อนุญาตไปตามมาตรา 
101339 ซึ่งได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการด้าน
การเงินสิ่งอ�านวยความสะดวกอุดมศึกษาที่จะขายเพื่อ
ด�าเนินการตามบทนี ้เงินที่ถอนออกจะถูกน�าไปฝากไว้
ในกองทุนพันธบัตรทุนมหาวิทยาลัยแห่งรัฐป ี2020 ที่
สอดคล้องกับบทนี ้เงินที่มีอยู่ในมาตรานี้จะถูกส่งคืนไป
ยังกองทุนทั่วไปรวมถึงจ�านวนเท่ากับดอกเบี้ยที่จะได้รับ
ในบัญชีการลงทุนเงินร่วม จากเงินที่ได้รับจากการขาย
พันธบัตรส�าหรับเจตนารมณ์เพื่อด�าเนินการในบทนี้ให้
ลุล่วงไป

(ข) การร้องขอใด ๆ ที่ส่งต่อไปยังฝ่ายนิติบัญญัติและ
กระทรวงการคลังเพื่อขอเงินทุนจากการออกพันธบัตรนี้
ส�าหรับการใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในบทนี้
โดยมหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย, วิทยาลัยกฎหมายเฮ
สติงส์ หรือมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยทั้งสอง
อย่างต่อไปนี้ :

(1) แผนการลงทุนห้าปีของมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย
โดยเฉพาะ

(2) ก�าหนดการของโครงการที่สอดคล้องกับข้อก�าหนด
ของมาตรา 89776 ส�าหรับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ
แคลิฟอร์เนียหรือมาตรา 92170 ส�าหรับมหาวิทยาลัย
แห่งแคลิฟอร์เนีย ก�าหนดการของโครงการจะรวมถึง
การพิจารณาโครงการที่แก้ไขปัญหาไฟไหม้และความ
ปลอดภัยในชีวิต โครงการที่แก้ไขปัญหาการเกิดแผ่นดิน
ไหวและโครงการที่แก้ไขปัญหาการบ�ารุงรักษาที่รอการ
ตัดบัญชีที่ส�าคัญ

วัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในบทนี้และหากเป็นเช่นนั้น
ปริมาณของพันธบัตรที่จะออกและขาย การออกพันธบัตร
ครั้งต่อไปอาจได้รับอนุญาตและจ�าหน่ายเพื่อด�าเนินการ
เหล่านั้นอย่างต่อเนื่องและไม่จ�าเป็นว่าการออกพันธบัตร
ที่ได้รับอนุญาตทั้งหมดจะออกจ�าหน่ายในเวลาใดก็ได้

101333 จะมีการจัดเก็บในแต่ละปีและในลักษณะ
เดียวกันและในเวลาเดียวกันกับการจัดเก็บรายได้อื่น 
ๆ ของรัฐนอกเหนือจากรายได้ปกติของรัฐจ�านวนเงิน
ที่ต้องช�าระเงินต้นและดอกเบี้ย พันธบัตรในแต่ละป ีซึ่ง
เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ถูกเรียกเก็บภาษีตาม
กฎหมายโดยมีภาษีใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรายได้ที่
ต้องท�าและด�าเนินการทุกครั้งที่จ�าเป็นในการเก็บยอด
รวมเพิ่มเติมนั้น

101334 โดยไม่ค�านึงว่ามาตรา 13340 แห่ง
ประมวลกฎหมายรัฐบาลจะก�าหนดข้อความใดไว้ก็ตาม 
แต่ก็มีการจัดสรรเงินจ�านวนดังต่อไปนี้จากกองทุนทั่วไป
ในคลังของรัฐ เพื่อจุดประสงค์ของบทนี ้:

(ก) ยอดรวมรายปีที่จ�าเป็นในการช�าระเงินต้นและ
ดอกเบี้ยของพันธบัตรที่ออกและจ�าหน่ายตามบทนี ้
เนือ่งจากเงนิต้นและดอกเบีย้ไดค้รบก�าหนดและต้องช�าระ

(ข) ยอดรวมที่จ�าเป็นที่ด�าเนิน มาตรา 101337 ซึ่ง
เหมาะสมโดยไม่ต้องค�านึงถึงปีงบประมาณ

101335 คณะกรรมการตามที่ก�าหนดไว้ในส่วนย่อย 
(ข) ของมาตรา 101331 อาจขอให้คณะกรรมการการ
ลงทุนเงินร่วม ท�าเงินจากบัญชีการลงทุนเงินร่วม หรือ
รูปแบบอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากการจัดหาเงินทุนระหว่าง
กาลตามมาตรา 16312 แห่งประมวลกฎหมายรัฐบาล 
เพื่อจุดประสงค์ในการด�าเนินบทนี ้จ�านวนค�าร้องขอ
จะต้องไม่เกินจ�านวนพันธบัตรที่ขายไม่ได้ ซึ่งมติคณะ
กรรมการด้านการเงินสิ่งอ�านวยความสะดวกอุดมศึกษา
ได้รับอนุญาตให้จ�าหน่ายเพื่อการด�าเนินการตามบทนี้
โดยไม่รวมถึงพันธบัตรคืนเงินที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 
101339 คณะกรรมการตามที่ก�าหนดไว้ในส่วนย่อย 
(ข) ของมาตรา 101331 จะด�าเนินการเอกสารใด 
ๆ ตามที่คณะกรรมการการลงทุนเงินร่วม ต้องการเพื่อ
รับและช�าระคืนเงินกู ้เงินยืมใด ๆ จะน�าไปฝากไว้ใน
กองทุนพันธบัตรทุนวิทยาลัยแห่งรัฐป ี2020 ที่คณะ
กรรมการจัดสรรตามบทนี้

101336 แม้มีบทบัญญัติอื่น ๆ ของบทนี้หรือกฎหมาย
พันธบัตรภาระผูกพันทั่วไปของรัฐ ถ้าเหรัญญิกขาย
พันธบัตรตามบทนี้ซึ่งรวมถึงความเห็นที่ปรึกษาด้าน
พันธบัตรที่มีผลต่อการที่ดอกเบี้ยในพันธบัตรถูกแยก
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ๆ รวมถึง แต่ไม ่จ�ากัด เฉพาะการตรวจสอบที่ด�าเนิน
การตามมาตรา 41024 จะถือว่า เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของวรรค (1)

(3) ผลของการตรวจสอบใด ๆ ที่ก�าหนดโดยแผนกนี้
จะต้องโพสต์บนเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตของเขตโรงเรียนที่
ใช้บังคับ, เขตวิทยาลัยชุมชน, ส�านักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษา, โรงเรียนกฎหมาย, มหาวิทยาลัยรัฐแคลิฟอร์เนีย, 
มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย, หรือวิทยาลัยกฎหมายเฮ
สติงส์ 

(ข) (1) (ก) ก่อนที่จะอนุมัติโครงการหรือโครงการการ
หาทุนจากส่วนนี้คณะกรรมการปกครองของเขตการ
ศึกษา คณะกรรมการการศึกษาของเทศมณฑลหรือคณะ
กรรมการปกครองของโรงเรียนชาร์เตอร์ ต้องมีการรับ
ฟังความคิดเห็นสาธารณะอย่างน้อยหนึ่งครั้ง เพื่อร้องขอ
ข้อมูลจากสมาชิกของสาธารณชนเกี่ยวกับโครงการหรือ
โครงการที่เสนอให้ยื่น

(ข) ก่อนที่จะอนุมัติค�าขอส�าหรับการพิจารณาโครงการ
หนึ่งหรือหลายโครงการโดยสภานิติบัญญัติที่จะได้รับทุน
จากรายได้จากพันธบัตรที่ได้รับอนุญาตจากส่วนนี้คณะ
กรรมการปกครองของเขตวิทยาลัยชุมชนจะต้องมีการรับ
ฟังความคิดเห็นสาธารณะอย่างน้อยหนึ่งครั้ง เพื่อร้องขอ
ข้อมูลจากสมาชิกของสาธารณชนเกี่ยวกับโครงการหรือ
โครงการที่ถูกขอให้พิจารณา

(2) การท�าประชาพิจารณ์ที่จ�าเป็นตามวรรค (1) อาจ
จะ :

(ก) เกิดขึ้นในประชาพิจารณ์เดียวกันหากคณะกรรมการ
บริหารหรือองค์กรนั้นอนุม้ติโครงการได้ มองหาทุนจาก
ส่วนนี้

(ข) ด�าเนินการเป็นส่วนหนึ่งของการได้ยินตามก�าหนด
เวลาโดยปกติและเปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับคณะ
กรรมการหรือหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง

(3) (ก) เขตการศึกษา ส�านักงานเขตการศึกษา โรง
เรียนชาร์เตอร์หรือเขตวิทยาลัยชุมชนจะโพสต์ข้อมูล
เกี่ยวกับโครงการหรือโครงการต่าง ๆ ถึงการค้นหาหรือ
การขอเงินทุนจากส่วนนี้ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง หรือเนื้อหาในเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต
สาธารณะ

(ข) ข้อมูลโครงการที่สะท้อนบนเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต
ตามวรรค (ก) จะรวมถึง แต่ไม ่จ�ากัด เฉพาะที่ตั้งของ
โครงการหรือโครงการต้นทุนโครงการโดยประมาณและ
ระยะเวลาโดยประมาณส�าหรับความส�าเร็จของโครงการ 
หรือโครงการต่าง ๆ 

101338 เงินทั้งหมดที่ฝากไว้ในกองทุนตราสารทุน
ทุนมหาวิทยาลัยป ี2020 ที่ได้มาจากเบี้ยประกันภัยและ
ดอกเบี้ยค้างรับจากพันธบัตรที่ขายตามบทนี้จะถูกสงวน
ไว้ในกองทุนและจะสามารถโอนไปยังกองทุนทั่วไปเพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายส�าหรับ ดอกเบี้ยหุ้นกู้ยกเว้นจ�านวนที่ได้
จากเบี้ยประกันอาจถูกสงวนไว้และน�าไปใช้จ่ายค่าใช้
จ่ายในการออกrพันธบัตรอันก่อนที่จะโอนไปยังกองทุน
ทั่วไป

101339 พันธบัตรที่ออกและจ�าหน่ายตามบทนี้อาจ
ได้รับเงินคืนตามหัวข้อที ่6 (เริ่มตั้งแต่มาตรา 16780) 
ของบทที ่4 ในส่วนที่ 3 ของหมวดที่ 4 ของหัวข้อ 
2 ของประมวลกฎหมายรัฐบาล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
กฎหมายข้อบังคับทั่วไปของรัฐว่าด้วยพันธบัตร การ
อนุมัติโดยผู้ออกเสียงลงคะแนนของรัฐในการออก
พันธบัตรที่อธิบายไว้ในบทนี้รวมถึงการอนุมัติการออก
พันธบัตรใด ๆ ที่ออกเพื่อคืนพันธบัตรใด ๆ ที่ออกภายใต้
บทเดิมนี้ หรือพันธบัตรคืนเงินที่ออกก่อนหน้านี ้พันธบัตร
ใด ๆ ที่ได้รับคืนซึ่งมีรายได้จากการขอคืนพันธบัตรตาม
ที่ได้รับอนุญาตในส่วนนี้อาจถูกยกเลิกโดยชอบด้วย
กฎหมายตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตในลักษณะและ
ขอบเขตที่ก�าหนดไว้ในการแก้ไขซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมเป็น
ครั้งคราว

101340 เงินที่ได้จากการขายพันธบัตรที่ได้รับ
อนุญาตในบทนี้ไม่ได้เป็น “รายได้ของภาษี” ซึ่งเป็น
ค�าที่ใช้ในมาตรา 13 B ของรัฐธรรมนูญแห่งรัฐ
แคลิฟอร์เนียและการเบิกจ่ายเงินเหล่านี้ไม่อยู่ภายใต้ข้อ
จ�ากัดที่ก�าหนดไว้ในมาตราดังกล่าว

บทที่ 5 บทบัญญัติที่โปร่งใสและรับผิดชอบ

101350 (ก) (1) คณะกรรมการการปกครองของ
เขตการศึกษา คณะกรรมการการปกครองของวิทยาลัย
ชุมชนเขต ผู้ก�ากับดูแลโรงเรียนคณะกรรมการการ
ปกครองของโรงเรียนชาร์เตอร ์คณะกรรมาธิการของ
มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียผู้ส�าเร็จการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย แคลิฟอร์เนียหรือคณะกรรมการของ
วิทยาลัยกฎหมายเฮสติงส์ จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่าการตรวจสอบการปฏิบัติงานที่เป็นอิสระของโครงการ
ใด ๆ ที่ได้รับทุนทั้งหมดหรือบางส่วนจากการด�าเนินการ
ของพันธบัตรที่ได้รับอนุญาตจากส่วนนี้จะด�าเนินการ
เพื่อให้แน่ใจว่า ได้รับการตรวจสอบส�าหรับค่าใช้จ่ายที่
สอดคล้องกับข้อก�าหนดของกฎหมายที่ใช้บังคับทั้งหมด

(2) การตรวจสอบประสิทธิภาพที่ด�าเนินการส�าหรับ
โครงการใด ๆ ที่ได้รับทุนทั้งหมดหรือบางส่วนจากการ
รับพันธบัตรที่ได้รับอนุญาตจากส่วนนี้และกฎหมายอื่น 
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(3) (ก) มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย มหาวิทยาลัย
แห่งแคลิฟอร์เนียและวิทยาลัยกฎหมายเฮสติงส ์จะ
โพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการหรือโครงการที่ได้รับการ
อนุมัติให้ส่งโดยองค์กรก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์
อินเทอร์เน็ตสาธารณะของตน 

(ข) ข้อมูลโครงการที่สะท้อนบนเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต
ตามวรรค  (ก) จะรวมถึง แต่ไม ่จ�ากัด เฉพาะที่ตั้งของ
โครงการหรือโครงการต้นทุนโครงการโดยประมาณและ
ระยะเวลาโดยประมาณส�าหรับความส�าเร็จของโครงการ 
หรือโครงการต่าง ๆ

(4) (ก) มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย มหาวิทยาลัย
แห่งแคลิฟอร์เนียและวิทยาลัยกฎหมายเฮสติงส ์หรือ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องจะต้องรักษาบัญชีเอกสารและ
บันทึกทางการเงินทั้งหมดที่จ�าเป็นส�าหรับการตรวจสอบ
ตามแผนกย่อย (ก)

(ข) เพื่อจุดประสงค์ของวรรคนี ้มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ
แคลิฟอร์เนีย มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียและวิทยาลัย
กฎหมายเฮสติงส์ หรือวิทยาเขตที่เกี่ยวข้องอาจเก็บรักษา
บันทึกทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายของรัฐและรัฐบาล
กลางที่บังคับใช้

(4) (ก) โรงเรียนเทศบาลส�านักงานเขตการศึกษา โรง
เรียนชาร์เตอร์หรือวิทยาลัยชุมชน ที่จะรักษาบัญชีการ
เงินเอกสารและบันทึกสิ่งที่จ�าเป็นส�าหรับการตรวจสอบ
ต้องเป็นไปตามการจัดสรร (ก)

(ข) ส�าหรับจุดประสงค์ของวรรคนี้ เขตการศึกษา 
ส�านักงานเขตการศึกษาโรงเรียนชาร์เตอร์หรือเขต
วิทยาลัยชุมชนอาจเก็บบันทึกทางอิเล็กทรอนิกส์ตาม
กฎหมายของรัฐและรัฐบาลกลางที่บังคับใช้

(ค) (1) ก่อนที่จะอนุมัติค�าขอส�าหรับการพิจารณา
โครงการหนึ่งหรือหลายโครงการโดยสภานิติบัญญัติ
ที่จะได้รับทุนจากรายได้จากพันธบัตรที่ได้รับอนุญาต
จากส่วนนี้ คณะกรรมการบริหารแห่งมหาวิทยาลัยแห่ง
รัฐแคลิฟอร์เนีย รีเจนต์สแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย 
และคณะกรรมการปกครองของวิทยาลัยกฎหมาย 
Hasting จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
อย่างน้อยหนึ่งครั้ง เพื่อร้องขอข้อมูลจากสมาชิกของ
สาธารณชนเกี่ยวกับโครงการหรือโครงการที่ถูกขอให้
พิจารณา

(2) การท�าประชาพิจารณ์ที่จ�าเป็นตามวรรค (1) อาจ
จะ :

(ก) เกิดขึ้นในการรับฟังความคิดเห็นเดียวกันของ
ประชาชนทั่วไปที่หน่วยงานที่มีอ�านาจอนุมัติการยื่น
โครงการหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง

(ข) ด�าเนินการโดยเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณา
ก�าหนดเวลาอย่างสม�า่เสมอ




