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TINIPON NI  HOLLY L. WOLCOTT, KLERK  NG LUNSOD

PAMPLET NG 
IMPORMASYON 
PARA SA BOTANTE

TAGALOG



For Election Information, 
please call 1-888-873-1000

The City of Los Angeles provides voter information  
in English as well as in the following languages:

Для получения копии данной брошюры на русском 
языке позвоните по номеру 1-800-994-VOTE (8683). 

Այս բրոշյուրի հայերեն օրինակն ստանալու համար 
զանգահարեք 1-800-994-VOTE (8683) հեռախոսահամարով։

Para sa Impormasyon Tungkol sa Halalan,  
mangyaring tumawag sa 1-888-873-1000

Ang Lunsod ng Los Angeles ay nagbibigay ng impormasyon para  
sa botante sa Ingles gayundin sa mga sumusunod na wika:



IMPORMASYON PARA SA BOTANTE

Buod ng Balota .......................................... 3-5

Mga Panukala sa Balota, Mga 
Pangangatwiran, at Teksto
  Proposisyon LH .............................................6
  Proposisyon SP ...........................................11
  Inisyatibong Ordinansa ULA ........................27

TOC-TA

Ang Tagapagrehistro-Tagapagtala/Klerk ng County ng Los Angeles ay ang 
tagapangasiwa ng Halalang Munisipal ng Lunsod ng Los Angeles.

Ang pamplet na ito ay nagtataglay lamang ng impormasyon tungkol sa mga 
panukala sa balota ng Lunsod para sa Pangkalahatang Halalang Munisipal 
sa Nobyembre 8, 2022.

Para sa impormasyon tungkol sa Halalan, tulad ng Mga Sentro ng Botohan, 
mangyaring makipag-ugnayan sa LA County sa (800) 915-2666 o puntahan 
ang kanilang lugar ng web sa www.lavote.gov.

NOBYEMBRE 2022

Talaan ng mga Nilalaman 

Pahina
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Ang susunod na 3 pahina ay naglalaman ng pinasimpleng bersyon ng mga 
panukala sa balota ng lunsod. Ang buong teksto ng bawat panukala, kasama ng 
ibang impormasyon, ay nakalimbag pagkatapos ng Buod ng Balota (tingnan 
ang Pahina ng TALAAN NG MGA NILALAMAN).
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LUNSOD NG LOS ANGELES PANUKALA LH

TITULO:
AWTORISASYON PARA SA KARAGDAGANG PABAHAY PARA SA MABABA ANG KITA

ANG ISYU:
Inaprubahan mo ba ang panukalang nagpapahintulot sa mga pampublikong entidad sa Lunsod 
ng Los Angeles na bumuo, magtayo, o kumuha ng hanggang 5,000 karagdagang mga yunit 
ng mababang kita na paupahang pabahay sa bawat Distrito ng Konseho, para sa kabuuang 
hanggang 75,000 karagdagang mga yunit ng mababang kita na pabahay sa loob ng Lunsod, 
upang matugunan ang kawalan ng tirahan at abot-kayang mga pangangailangan sa pabahay, 
na mapapasailalim sa pagkakaroon ng pondo at mga kinakailangan sa pagpapaunlad ng 
Lunsod?

ANG KALAGAYAN:
Ang Artikulo 34 ng Saligang-batas ng Estado ay nag-aatas sa lokal na pamahalaan na kumuha ng 
pag-apruba ng botante upang bumuo, magtayo, o makakuha ng mga paupahang pabahay para 
sa mga mababa ang kita. Noong 2008, inaprubahan ng mga botante ng Lunsod ng Los Angeles 
ang isang panukala sa balota na nagpapahintulot at nagpapanatili ng antas ng 3,500 na mga 
yunit ng mababang kita na pabahay bawat Distrito ng Konseho, para sa kabuuang 52,500 na 
mga yunit ng mababang kita na pabahay sa loob ng Lunsod ng Los Angeles. Karamihan ng 
mga Distrito ng Konseho ay nalalapit na sa kanilang awtorisadong limitasyon.

Ayon sa Departamento ng Pabahay, ang kasalukuyang antas ay hindi sapat para tugunan ang 
kawalan ng tirahan at abot-kayang pangangailangan sa pabahay. Sa kasalukuyan, nagtatakda 
ang 2021-2029 Elemento ng Pabahay ng Lunsod, ayon sa ipinag-aatas ng batas ng Estado, 
ng layuning magbigay ang Lunsod ng 185,000 abot-kayang yunit ng pabahay para sa mga 
sambahayang mababa at napakababa ng kita bago ang 2029.

ANG MUNGKAHI:
Ang panukala ay magbibigay ng awtorisasyon sa mga pampublikong entidad sa Lunsod na 
bumuo, magtayo, o kumuha ng karagdagang 5,000 yunit ng mababang kita na paupahang 
pabahay sa bawat Distrito ng Konseho, para sa kabuuang 75,000 karagdagang awtorisadong 
yunit ng mababang kita na pabahay sa loob ng Lunsod.

ANG ISANG BOTONG OO AY NANGANGAHULUGANG:
Gusto mong pahintulutan ang mga pampublikong entidad sa Lunsod ng Los Angeles na bumuo, 
magtayo, o kumuha ng karagdagang 5,000 yunit ng mababang kita na paupahang pabahay sa 
bawat Distrito ng Konseho.

ANG ISANG BOTONG HINDI AY NANGANGAHULUGANG:
Hindi mo gustong pahintulutan ang mga pampublikong entidad sa Lunsod ng Los Angeles na 
bumuo, magtayo, o makakuha ng karagdagang 5,000 yunit ng mababang kita na paupahang 
pabahay sa bawat Distrito ng Konseho.

ANG BUONG TEKSTO NG PANUKALANG ITO AY NAGSISIMULA SA PAHINA 9.

BSLH-TA
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LUNSOD NG LOS ANGELES PANUKALA SP

TITULO:
BUWIS SA PARSELA SA MGA PARKE AT PANLIBANGANG PASILIDAD

ANG ISYU:
Inaaprubahan mo bang ipagtibay ang ordinansang nagbibigay ng pondo para sa mga parke, 
sentrong panlibangan, mga palanguyan, palaruan, daanan ng tubig, tabing dagat, mga berdeng 
espasyo, bukas na espasyo, pangangalaga ng bata, at iba pang mga pasilidad, at dapat 
bang pataasin ang halaga ng parke sa Lunsod ng Los Angeles, sa pamamagitan ng buwis 
na humigit-kumulang 8.4 na sentimo, bawat kwadradong talampakan sa mga pinahusay na 
parsela, na ibababa sa 2.2 sentimo kapag natapos ang mga partikular na programa o sa loob 
ng 30 taon, ng may pagsubaybay ng mamamayan at ng may mga pagbubukod para sa mga 
sambayanang mababa ang kita?

ANG KALAGAYAN:
Noong 1996, pinagtibay ng mga botante ang Panukalang K: Programang LA para sa mga 
Bata na lumikha ng distrito ng pagtatasa sa buong lunsod upang pondohan ang pagkuha, 
pagpapaunlad, pagpapabuti at pagpapanumbalik ng mga parke at mga pasilidad sa libangan.  
Ang pagpopondo ng Panukalang K ay mawawalan ng bisa sa Taon ng Panlalapi 2026-27.

ANG MUNGKAHI:
Ang panukala ay magpapahintulot ng isang bagong buwis sa parsela na humigit-kumulang 8.4 
na sentimo bawat kwadradong talampakan na bubuo ng humigit-kumulang $227 milyon taon-
taon. Ang buwis ay babawasan ng humigit-kumulang 2.2 sentimo kada kwadradong talampakan 
kapag natapos ang mga kapital na programa o sa 30 taon, alin man ang mauuna. Ang mga 
pondong ito ay ilalaan sa pagpapanumbalik, pagsasaayos, pagpapabuti, pagpapaunlad, 
pagdaragdag, pagkuha, at pagpapatakbo at pagpapanatili ng mga bukas na espasyo at lugar 
ng panlibangan at mga programa, kabilang ang Los Angeles Zoo at berdeng espasyo ng sentro 
ng sibiko, daanan ng tubig at mga elemento ng tubig, kabilang ang Ilog ng Los Angeles at 
ang Pilapil ng Sepulveda, at mga pasilidad ng parke, tulad ng mga palanguyan, pasilidad ng 
pangangalaga sa bata, at mga palaruan. Ang mga pera sa pondo ay maaaring gamitin upang 
bayaran ang mga gastos sa mga pag-susuri sa pagkwenta at pagpapatakbo ng mga komite 
sa pangangasiwa. Ang isang Komite ng Pangangasiwang Mamamayan ay dapat itatag upang 
gumawa ng mga rekomendasyon sa Lunsod sa mga proyektong popondohan. Isasaalang-
alang ng mga nasabing rekomendasyon base sa talatuntunan ng Paghahalaga ng Lunsod.

ANG ISANG BOTONG OO AY NANGANGAHULUGANG:
Gusto mong pahintulutan ang pagbubuwis sa parsela upang magbigay ng pagpopondo na 
may mga pagsasaalang-alang sa halaga para sa mga gastusing nauugnay sa mga parke at 
pasilidad ng libangan.

ANG ISANG BOTONG HINDI AY NANGANGAHULUGANG:
Hindi mo gustong pahintulutan ang pagbubuwis sa parsela upang magbigay ng pagpopondo 
na may mga pagsasaalang-alang sa halaga para sa mga gastusing nauugnay sa mga parke at 
pasilidad ng libangan.

ANG BUONG TEKSTO NG PANUKALANG ITO AY NAGSISIMULA SA PAHINA 20.
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INISYATIBONG ORDINANSA NG LUNSOD NG LOS ANGELES ULA

TITULO:
PAGPOPONDO NG MGA PROGRAMA SA ABOT‑KAYANG PABAHAY AT TULONG SA 
NANGUNGUPAHAN SA PAMAMAGITAN NG BUWIS SA PAGLILIPAT NG TUNAY NA ARI‑ARIAN.

ANG ISYU:
Dapat bang pagtibayin ang isang ordinansa upang magdagdag ng buwis sa pagbebenta o 
paglilipat ng tunay na ari‑arian na naghahalaga ng higit sa $5 milyon para pondohan ang 
abot‑kayang pabahay at mga programa ng tulong sa nangungupahan?

ANG KALAGAYAN:
May humigit‑kumulang 41,000 walang tirahang mamamayan sa Los Angeles. Tinatantyang 
63% ng mga sambahayan ang okupado ng mga nangungupahan. Ang lokal na pagpopondo 
na nakatuon sa abot‑kayang pabahay at mga programa ng nangungupahan ay limitado. 
Nangongolekta ang Lunsod ng buwis para sa dokumento ng paglilipat sa pagbebenta o paglilipat 
ng ari‑arian upang pondohan ang mga serbisyo ng Lunsod. Ang panukalang ito ay magtatatag 
ng karagdagang buwis sa dokumento ng paglilipat sa ari‑arian na naghahalaga ng higit sa 
$5 milyon para pondohan ang abot‑kayang pabahay at mga programa para sa nangungupahan.

ANG MUNGKAHI:
Itong inisyatiba sa balota na itinataguyod ng mamamayan ay:

• Magpataw ng 4% na buwis sa mga benta o paglilipat ng mga tunay na ari‑arian na 
naghahalaga ng higit sa $5 milyon ngunit mababa sa $10 milyon;

• Magpataw ng 5.5% na buwis sa mga benta o paglilipat ng mga tunay na ari‑arian 
na naghahalaga ng $10 milyon o mahigit;

• Taunang magsasaayos ng mga limitasyon sa halaga ng ari‑arian, batay sa Chained 
Consumer Price Index;

• Ibubukod ang ilang pabahay, hindi‑pangkalakal, at pampublikong entidad mula sa buwis;
• Gagawa ng permanenteng buwis hanggang sa mapawalang‑bisa ng mga botante;
• Bumuo ng humigit‑kumulang $600 milyon hanggang $1.1 bilyon taun‑taon para sa 

mga kasalukuyan at mga bagong programa;
• Gagamitin ang hindi bababa sa 92% ng kita para sa abot‑kayang pabahay at mga 

programa sa tulong sa nangungupahan na pinangangasiwaan ng Departamento ng 
Pabahay ng Los Angeles, at hanggang 8% para sa pangangasiwa;

• Magtatalaga ng Komite ng Pangangasiwang Mamamayan para gumawa ng mga 
rekomendasyon sa pondo at programa; at

• Magtatag ng Konseho ng Nangungupahan upang magpayo sa mga usapin sa pabahay.

ANG ISANG BOTONG OO AY NANGANGAHULUGANG:
Gusto mong magdagdag ng buwis sa pagbebenta o paglilipat ng mga hindi bukod na ari‑arian 
na nagkakahalaga ng higit sa $5 milyon para pondohan ang abot‑kayang pabahay at mga 
programa ng nangungupahan.

ANG ISANG BOTONG HINDI AY NANGANGAHULUGANG:
Hindi mo gustong magdagdag ng buwis sa pagbebenta o paglilipat ng mga hindi bukod na 
ari‑arian na nagkakahalaga ng higit sa $5 milyon para pondohan ang abot‑kayang pabahay at 
mga programa ng nangungupahan.

ANG BUONG TEKSTO NG INISYATIBONG ORDINANSANG ITO AY NAGSISIMULA SA 
PAHINA 39.
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PAHINTULOT PARA SA KARAGDAGANG PABAHAY PARA SA MAY 
MABABANG KITA PANUKALA LH.

Dapat bang ipagtibay ang panukalang magpapahintulot sa mga pampublikong entidad sa 
Lunsod ng Los Angeles na bumuo, magtayo, o kumuha ng hanggang 5,000 karagdagang mga 
yunit ng mababang kita na paupahang pabahay sa bawat Distrito ng Konseho upang matugunan 
ang kawalan ng tirahan at abot‑kayang mga pangangailangan sa pabahay, na mapapasailalim 
sa pagkakaroon ng pondo at mga pangangailangan sa pagpapaunlad ng Lunsod?

WALANG PINAPANIGANG BUOD  
NI SHARON M. TSO, PUNONG PAMBATASANG MANUNURI

Ang Artikulo 34 ng Saligang‑batas ng Estado ay nag‑aatas sa isang lokal na pamahalaan na 
kumuha ng pag‑apruba ng botante upang bumuo, magtayo, o makakuha ng ilang maliit na kita 
na paupahang pabahay. Kinakailangan ang awtoridad ng Artikulo 34 sa bawat proyekto kung 
saan mahigit sa 50 porsyento ang para sa mga sambahayang may mababang kita. Noong 
2008, inaprubahan ng mga botante ng Lunsod ng Los Angeles ang isang panukala sa balota na 
nagpapahintulot at nagpapanatili ng antas ng 3,500 na mga yunit ng mababang kita na pabahay 
bawat Distrito ng Konseho, para sa kabuuang 52,500 na mga yunit ng mababang kita na pabahay 
sa loob ng Lunsod ng Los Angeles. Ang Departamento ng Pabahay ng Los Angeles ay nag‑ulat na 
ang kasalukuyang antas ng awtoridad ng Artikulo 34 ay hindi sapat upang tugunan ang kawalan 
ng tirahan at matugunan ang mga pangangailangan sa abot‑kayang pabahay ng Lunsod.

Mula noong 1969, inatasan ng Estado ng California na ang lahat ng mga lunsod at county 
ay sapat na magplano upang matugunan ang mga pangangailangan sa pabahay ng mga 
komunidad sa pamamagitan ng Elemento ng Pabahay. Ang Elemento ng Pabahay ay 
kinakailangang bahagi ng Pangkalahatang Plano ng bawat lokal na pamahalaan, kailangang 
ang pagsasapanahon tuwing walong taon, at dapat sumunod sa mga pamantayan at mga 
kinakailangan na itinakda ng Estado. Ang 2021‑2029 Elemento na Pabahay ng Lunsod, ayon 
sa iniaatas ng batas ng Estado, ay nagtakda ng layunin na ang Lunsod ay magkaloob ng 
185,000 abot‑kayang yunit ng pabahay para sa mga sambahayan na mababa at napakababa 
ang kita bago lumipas ang 2029. Ang pagpapataas sa kasalukuyang kabuuang awtoridad ng 
Artikulo 34 ng Lunsod ay magbibigay‑daan para sa mas mataas na pagpapaunlad ng mga 
pabahay na mababa at napakababa ang kita at suportahan ang mga pagsisikap ng Lunsod 
sa pagkamit ng layunin ng 2021‑2029 Elemento na Pabahay.

Ang panukalang ito ay magbibigay ng awtorisasyon sa mga pampublikong entidad sa Lunsod 
na bumuo, magtayo, o kumuha ng karagdagang 5,000 yunit ng mababang kita na paupahang 
pabahay sa bawat Distrito ng Konseho, para sa karagdagang potensyal na 75,000 yunit sa buong 
Lunsod. Magbibigay ito ng pinagsama‑samang kabuuang 127,500 yunit ng mababang kita na 
pabahay sa loob ng Lunsod ng Los Angeles, napapasailalim sa pagkakaroon ng pondo at mga 
kinakailangan sa pagpapaunlad ng Lunsod.

Ang pag‑apruba ng botante sa karagdagang awtoridad ng Artikulo 34 ay hindi nangangailangan o 
nagbibigay ng garantiya na ang awtorisadong bilang ng mga yunit ay bubuo, itatayo, o makukuha 
ng Lunsod o iba pang pampublikong entidad, o oobligahan ang pagbibigay ng karagdagang pondo 
para sa mga naturang layunin, o ibubukod ang mga naturang proyekto. mula sa pampublikong 
pagsusuri o iba pang proseso ng pagpapaunlad na kinakailangan ng Lunsod.

Ang panukalang ito ay magkakabisa kung aprubahan ng mayorya ng mga botante.

LH
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PAHAYAG NG EPEKTO SA PANANALAPI
NI MATTHEW W. SZABO, OPISYAL NA PANGPANGASIWAAN NG LUNSOD

Ang panukalang ito ay magpapataas ng bilang ng mga yunit ng mababang kita na paupahang 
pabahay na maaaring bumuo, magtayo, o makakuha ng mga pampublikong entidad sa 
Lunsod ng Los Angeles ng 5,000 bawat Distrito ng Konseho ng Lunsod. Ang Artikulo XXXIV 
ng Saligang‑batas ng Estado ng California ay nangangailangan ng pag‑apruba ng botante 
para sa mga aktibidad na ito. Noong 2008, inaprubahan ng mga botante ang antas na 
3,500 yunit bawat distrito at ang panukalang ito ay magtataas ng antas na iyon sa 8,500. 
May maliit na bilang ng mga distritong malapit na sa antas na 3,500.

Ang panukalang ito ay hindi nag‑aatas sa Lunsod na bumuo, magtayo, o kumuha ng tumaas 
na bilang ng mga yunit, at hindi rin nito pinapahintulutan ang isang bagong mapagkukunan ng 
pagpopondo para sa mababang kita na paupahang pabahay. Bukod pa rito, ang panukalang 
ito ay hindi nakakaapekto sa pagkakaroon ng pagpopondo para sa mababang kita na 
paupahang pabahay, ang pinakamalaking pinagmumulan ay ang pederal na pagpopondo 
at pagpopondo ng bono na inaprubahan ng botante. Samakatuwid, walang epekto sa 
pananalapi na nagreresulta mula sa pagpapatibay ng panukalang ito.

7 *TA7*



PANGANGATWIRANG PANIG SA PANUKALA LH

BUMOTO NG OO SA PANUKALA LH

Ang Panukala LH ay magpapahintulot sa Lunsod ng Los Angeles na magtayo, bumuo, o 
kumuha ng hanggang 75,000 yunit ng abot-kayang pabahay.

Ang krisis sa pabahay ng Los Angeles ay lumalala araw-araw, kung saan parami nang parami 
ang mga Angeleno na nahaharap sa kawalan ng seguridad sa pabahay at kawalan ng tirahan. 
Hindi pinahihintulutan ng Lunsod ng Los Angeles ang karagdagang abot-kayang pabahay 
SIMULA PA NOONG 2008. Kailangan nating seryosohin ang pagharap sa krisis sa ating 
panahon.

Ang Panukala LH ay pinahihintulutan lang ang Lunsod ng Los Angeles na ituloy ang pagbuo o 
pagkuha ng abot-kayang pabahay—hindi nito pinopondohan, pinaggaganapan, o inaaprubahan ito. 

Ang anumang iminungkahing bagong pabahay para sa may mababang kita ay sasailalim pa rin 
sa pagsusuri sa kapaligiran, opinyon ng komunidad, at pag-apruba ng lunsod. 

Tinitiyak ng Panukala LH na ang anumang bagong pabahay ay itatayo sa buong lunsod, na 
may 5,000 yunit na awtorisado sa bawat isa sa 15 distrito ng konseho ng lunsod.

Ang panukala ay ginawa nang kinakailangan ng iniaatas ng Saligang-batas ng Estado ng 
California na aprubahan ng mga botante ang lahat ng bagong pinondohan ng publiko na abot-
kayang pabahay.

Ang Panukala LH ay isang mahalagang instrumento sa paglaban upang alisin ang ating mga kapitbahay 
sa mga lansangan at tulungan ang bawat Angeleno na mahanap ang kanilang daan pauwi.

BUMOTO NG OO SA PANUKALA LH.

MGA TAONG PUMIRMA SA PANGANGATWIRANG PANIG SA PANUKALA LH

JON DEUTSCH
Presidente
Konseho ng Kapitbahayan ng Los Feliz

ALAN GREENLEE
Direktor ng Tagapagpaganap
Samahan ng Hindi-pangkalakal na Pabahay ng Southern California

WALANG PANGANGATWIRANG LABAN SA PANUKALA NA ITO ANG NAISUMITE.

AFLH-TA NOBYEMBRE 2022

Ang mga pangangatwirang nakalimbag sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga may-akda at 
hindi sinuri para sa katumpakan ng anumang ahensya ng Lunsod.
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PANUKALA LH

TEKSTO NG IMINUMUNGKAHING PANUKALA SA BALOTA

RESOLUSYON

 Resolusyon na nagbibigay ng awtorisasyon ng botante para sa pagpapaunlad, 
pagpapatayo, o pag kukuha ng hanggang 5,000 karagdagang mga yunit ng mababang kita 
na paupahang pabahay sa bawat Distrito ng Konseho sa Lunsod ng Los Angeles (Lunsod) na 
alinsunod sa Artikulo XXXIV ng Konstitusyon ng Estado.

SAMANTALANG, ang Artikulo XXXIV ng Saligang-batas ng Estado ng California ay 
nangangailangan ng pag-apruba, ng mayorya ng mga kuwalipikadong botante ng Lunsod na 
bumoto sa halalan, upang pahintulutan ang mga pampublikong entidad sa Lunsod na bumuo, 
magtayo, o makakuha ng mga proyekto ng partikular na kategorya ng mababang upa na 
pabahay;

SAMANTALANG, noong Nobyembre 2008, inaprubahan ng mga botante ng Lunsod 
ang Panukalang B, na pinamagatang “Pagsapanahon sa Pahintulot sa Mababang Paupahang 
Pabahay,” na pinagsama-sama at nananatiling naunang mga awtorisasyon ng Artikulo XXXIV 
ng Lunsod na nagpapahintulot sa 3,500 na yunit ng paupahang mababang kita bawat Distrito 
ng Konseho, at nag-alis ng mga hadlang sa pag-kuha ng mga mapagkukunan ng pagpopondo 
ng pederal at estado upang magtayo ng mababang kita na paupahang pabahay;

SAMANTALANG, ang kasalukuyang antas ng Artikulo XXXIV ng Lunsod na 3,500 
yunit sa bawat Distrito ng Konseho ay nililimitahan ang kakayahang higit pang bumuo, magtayo, 
o makakuha ng mababang kita na paupahang pabahay at humahadlang sa kakayahan ng 
Lunsod na tugunan ang kawalan ng tirahan at pangangalialangan sa abot-kayang pabahay;

SAMANTALANG, noong Mayo 1, 2022, limang Distrito ng Konseho sa Lunsod ang 
may balanseng mas mababa sa 1,000 yunit ng paupahang pabahay para sa mababa ang kita 
na natitira sa kanilang mga awtorisadong antas;

 SAMANTALANG, ang Lunsod ay nangangailangan ng awtoridad ng Artikulo XXXIV 
para sa pagpapaunlad, papapatayo o pag kukuha ng karagdagang mga proyektong pabahay 
na paupahan para sa mababa ang kita sa bawat Distrito ng Konseho at sa buong Lunsod upang 
matugunan ang kawalan ng tirahan at pangangailangan sa abot-kayang pabahay ng Lunsod; at

 SAMANTALANG, ang pag-apruba ng botante sa karagdagang awtoridad ng Artikulo 
XXXIV ay hindi nangangailangan o ginagarantiyahan na ang awtorisadong bilang ng mga 
yunit ay bubuo, itatayo, o makukuha ng Lunsod, estado, o pederal na pamahalaan, at hindi 
rin nito ino-obligahang magbigay ng karagdagang pondo para sa mga naturang layunin o 
ibinubukod ang mga naturang proyekto mula sa pampublikong pagsusuri at iba pang proseso 
ng pagpapaunlad na kinakailangan ng Lunsod. 
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NGAYON,SA GAYONG DAHILAN SA PAMAMAGITAN NG MGA MAMAMAYAN NG 
LUNSOD NG LOS ANGELES ITO AY LULUTASIN AYON SA MGA SUMUSUNOD: 

Seksyon 1. Alinsunod sa Artikulo XXXIV ng Konstitusyon ng Estado, ang mga botante 
ng Lunsod sa pamamagitan nito ay nagpapahintulot sa mga pampublikong entidad sa Lunsod 
na bumuo, magtayo, at/o kumuha ng hanggang 5,000 karagdagang yunit ng mababang upa na 
pabahay sa bawat Distrito ng Konseho para sa mga taong mababa ang kita, para sa kabuuang 
hanggang 75,000 karagdagang mga yunit ng mababang upa na pabahay sa Lunsod para sa 
mga taong mababa ang kita.

Sek. 2. Ang awtorisasyon ng karagdagang mababang upa na mga yunit ng pabahay 
sa Lunsod na ibinigay sa pamamagitan ng pag-apruba ng panukalang ito ay karagdagan sa 
anuman at lahat ng naunang awtorisasyon tungkol sa mababang upa na pabahay sa Lunsod, 
kabilang ang mga paunang awtorisasyon na inaprubahan ng mga botante alinsunod sa 
Artikulo XXXIV.

Sek. 3. Ang Lunsod ay higit na pinahintulutan na magsagawa ng anumang mga 
aksyong kinakailangan upang maipatupad ang panukalang ito. 

Sek. 4. Ang mga tuntunin ng awtorisasyon na nakapaloob sa panukalang ito ay dapat 
bigyang-kahulugan sa parehong paraan tulad ng Artikulo XXXIV ng Konstitusyon ng Estado at 
anumang mga batas o kaso na nagbibigay-kahulugan sa seksyong iyon.

Sek. 5. Alinsunod sa Artikulo XXXIV, ang awtorisasyon na ibinigay ng panukalang ito 
ay dapat ituring na pinagtibay at inaprobahan ng mga botante ng Lunsod kung ang panukala ay 
maaaprobahan ng mayorya ng mga botante na bumoboto sa panukala. Ituturing na may bisa 
ang pahintulot sampung araw pagkatapos ideklara ng Konseho ng Lunsod ang mga resulta ng 
halalan.
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BUWIS SA PARSELA SA MGA PARKE AT PANLIBANGANG 
PASILIDAD. PANUKALA SP.

Dapat bang pagtibayin ang isang ordinansang magpopondo ng mga parke, sentro ng 
panlibangang, palanguyan, palaruan, daluyan ng tubig, tabing dagat, berdeng espasyo, bukas 
na espasyo, pasilidad para sa pag‑aalaga ng bata, at iba pang pasilidad, at dagdagan ang 
halaga ng parke sa Lunsod ng Los Angeles, sa pamamagitan ng buwis na $0.08414 para sa 
bawat kwadradong‑talampakan sa mga pinahusay na parsela, na babawasan at gagawing 
$0.0222 kapag natapos na ang ilang partikular na programa o sa loob ng 30 taon, na may 
pagsubaybay ng mga mamamayan at pagbubukod para sa mga sambahayang may mabab 
ang kita, na makakalikom ng humigit‑kumulang $227 milyon taun‑taon?

WALANG PINAPANIGANG BUOD  
NI SHARON M. TSO, PUNONG PAMBATASANG MANUNURI

Noong 1996, inaprubahan ng mga botante ang pagpasa ng Panukala K: Programang LA para 
sa mga Bata (LA for Kids Program) na lumikha ng pagtatasa sa buong lunsod na nakagawa 
ng $25 milyon taun‑taon para sa pagkuha, pagpapaunlad, pagpapabuti at pagpapanumbalik ng 
mga parke at mga pasilidad ng libangan. Ang Panukalang K ay mawawalan ng bisa sa Taon ng 
Panlalapi (Fiscal Year ‑ FY) 2026‑27 at magreresulta sa pagkawala ng pondo para suportahan 
ang mga parke at mga pasilidad ng libangan.

Ang iminungkahing panukala sa balota ay sususogan ang Kodigo ng Munisipyo upang payagan 
ang Lunsod na mangolekta ng mga pondo para sa rehabilitasyon, pagsaayos, pagpapabuti, 
pagpapaunlad, at pagkuha ng mga bukas na lugar at mga lugar ng libangan, tulad ng mga museo, 
mga sinehan, Los Angeles Zoo, at mga berdeng espasyo ng sibika, daluyan ng tubig at mga 
elemento ng tubig, tulad ng Ilog ng Los Angeles, Pilapil ng Sepulveda, mga lawa, prinsa, imbakan 
ng tubig, at mga tabing dagat at pasilidad ng parke, tulad ng mga parke sa rehiyon, mga sentro 
ng libangan, palanguyan at mga paliguan, mga pasilidad ng pag‑aalaga ng bata, sentro para sa 
nakakatanda, landas, lugar para mag‑piknik, palaruan, korte para sa larangan ng palakasan, at 
iba pang bukas na pampublikong espasyo, kasama ang kanilang operasyon at pagpapanatili, 
sa pamamagitan ng pagpapataw ng espesyal na buwis sa parsela sa pinahusay na mga bahagi 
ng tunay na ari‑arian sa loob ng Lunsod. Ang pamamahagi ng mga espesyal na pondo sa buwis 
ay uunahin batay sa equity index ng Lunsod na may layuning magbigay sa mga komunidad ng 
mahihirap sa parke ng ligtas at masiglang pag‑gamit sa mga parke at pasilidad ng libangan.

Kung maaaprubahan, ang ipapataw na espesyal na antas ng buwis sa parsela ay $0.08414 
sa bawat kuwadradong lalampakan ng pagpapahusay (na makakalikom ng humigit‑kumulang 
$227 milyon taun‑taon) sa mga parsela ng tunay na ari‑arian na magsisimula sa FY 2023‑24, at 
babawasan at magiging $0.0222 ito (na humigit‑kumulang $60 milyon taun‑taon) kapag natapos 
na ang mga programang kapital o sa FY 2053‑54, alinman ang mauna.

Ang panukala ay nagbibigay ng mga pagbubukod mula sa espesyal na buwis sa parsela para sa 
mga parsela na pag‑aari ng mga hindi‑pangkalakal, mababang kita na sambahayan, at lupon ng 
pamahalaan. Dapat itatag ng Lunsod ang mga pamamaraan at patnubay para sa mga may‑ari ng 
parsela upang humiling ng pagbubukod mula sa espesyal na buwis sa parsela.

Maliban kung ang Konseho ng Lunsod ay naghahangad ng ibang paraan para sa pangongolekta 
ng espesyal na buwis sa parsela, ang naturang buwis ay sisingilin at kokolektahin ng County sa 

SP
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parehong oras at paraan, at napapailalim sa parehong mga parusa, at interes gaya ng mga pro 
rata na batayan ng buwis sa ari‑arian na kinokolekta ng County hindi lalampas sa Hulyo 1, 2023.

Ang perang makokolekta mula sa espesyal na buwis sa parselang ito, kasama ang anumang 
multa at interes, ay idedeposito sa isang pondong tinatawag na “Pondo mula sa Espesyal na 
Buwis sa Parsela para sa Mga Parke at Panlibangang Pasilidad” (Pondo). Ang mga perang 
idineposito sa Pondo ay hindi sasailalim sa pagbabalik sa Nakalaang Pondo ng Lunsod. Ang 
anumang kikitaing inters ng Pondo ay mananatili sa Pondo at gagamitin para sa mga layunin ng 
pagpapataw sa espesyal na buwis sa parsela.

Ang isang Komite ng Pangangasiwang Mamamayan ay dapat itatag sa pamamagitan ng 
ordinansa upang gumawa ng mga rekomendasyon sa mga proyektong popondohan mula sa 
espesyal na buwis sa parsela at upang subaybayan ang pagpapatupad at pagganap ng mga 
proyekto, programa, at serbisyo na pinondohan ng espesyal na buwis sa parsela. Isang Komite ng 
Administratibong Pangasiwaan, na binubuo ng Alkalde, Opisyal ng Pangasiwaan ng Lunsod, at 
ang Punong Pambatasang Manunuri, ay dapat itatag sa pamamagitan ng ordinansa upang suriin, 
susugan, at pagtibayin ang anumang mga rekomendasyon sa proyekto na inihanda ng Komite 
ng Pangasiwaang Mamamayan batay sa mga priyoridad sa pagpopondo at mga parangal. 
Isasaalang‑alang ng naturang mga rekomendasyon ang equity index ng Lunsod, na sususogan 
paminsan‑minsan ng Lunsod, na may layuning magbigay ng pagpapahintulot sa mga mahihirap 
na parke na komunidad sa mga Bukas na Espasyo at Lugar ng Panlibangan ng Lunsod, mga 
Daluyan ng Tubig ng Lunsod at mga Elemento ng Tubig, at/o mga Pasilidad ng Parke.

Ang Kontroler ay dapat maghanda at magpapakita sa Konseho ng Lunsod ng isang taunang ulat na 
tumutukoy sa lahat ng mga resibo at paggasta na nauugnay sa Pondo alinsunod sa batas ng estado.

Magiging epektibo ang panukalang ito kung aaprubahan ng hindi bababa sa dalawang‑katlo ng 
mga botante na bumoto.

PAHAYAG NG EPEKTO SA PANANALAPI  
 NI MATTHEW W. SZABO, OPISYAL NA PANGPANGASIWAAN NG LUNSOD

Ang panukala ay magpapataw ng bagong buwis sa parsela sa mga ari‑arian batay sa kuwadradong 
talampakan ng mga pagpapahusay, sa antas na $0.08414 bawat kuwadradong talampakan ng 
pagpapahusay sa parsela. Tinatayang makakalikom ang buwis ng humigit‑kumulang $227.4 
na milyon sa taunang kita. Ang mga kita sa buwis ay dapat gamitin para sa mga layunin ng 
pagpopondo sa pagkuha, pagpapanatili, at pagpapatakbo ng mga parke, mga sentro ng libangan, 
mga palanguyan, mga palaruan, mga daluyan ng tubig, mga dalampasigan, mga berdeng 
espasyo, mga bukas na espasyo, pangangalaga ng bata at iba pang mga pasilidad.

Ang buwis ay mababawasan ng $0.0222 bawat kuwadradong talampakan ng mga pagpapabuti 
kapag natapos ang ilang partikular na programa ng kapital o sa taon ng pananalapi simula 2053‑54, 
alinman ang mas mauna. Ang pinababang antas ay inaasahang bubuo ng humigit‑kumulang 
$60 milyon sa taunang kita, upang ipagpatuloy ang pagpopondo sa mga gastos sa pangangasiwa, 
pagpapatakbo at pagpapanatili ng programa.

Ang panukala ay hindi inaasahang magkaroon ng malaking epekto sa pananalapi ng Lunsod dahil 
ang mga gastos sa programa ay ganap na mapopondohan mula sa mga koleksyon ng parsela 
ng buwis.
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PANGANGATWIRANG PANIG SA PANUKALANG SP

Kailangan nating lahat ng ligtas at malilinis na parke. Ngayon, kailangan ng mga parke natin 
ang ating tulong. 

Iyon ang dahilan kung bakit natin kailangan ang Panukala SP.

Talagang dapat nating tugunan ang kawalan ng tirahan sa mga parke sa ating komunidad. 
Magagawa ito sa makataong paraan, sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga lokal 
na organisasyon sa pananampalataya, hindi-pangkalakal, at organisasyon sa serbisyong 
panlipunan – at kailangan na kailangan itong gawin. Dapat ay ligtas at malinis ang ating mga 
parke para sa paggamit natin.

Mahigit 100,000 bata sa Los Angeles (LA) ang nakikibahagi sa mga inorganisang programa 
pagkatapos ng klase at tuwing tag-init, na tumutulong sa mga batang manatili sa tamang landas 
at umiwas sa mga problema. Sinusuportahan ng Panukala SP ang mahahalagang programa na 
ito, at tumutulong itong bawasan ang aktibidad na nauugnay sa gang. 

Masyadong maraming lokal na parke at sentrong panlibangan ang may asbestos, amag, 
bubong na may tulo, walang ligtas na iniinom na tubig, pinsalang dulot ng anay, nabubulok 
na pader, hindi magandang tubo, lumang linya ng gasolina at alkantarilya, at hindi ligtas na 
ilaw at banyo. Masyadong marami ang hindi madaling daanan o maggamit ng mga taong may 
kapansanan at nakatatanda. 

Kailangan natin ang Panukala SP para maayos ang mga problemang ito. 

Magpapanatili ang Panukala SP ng ligtas na iniinom na tubig sa mga parke at sentrong 
panlibangan. 

Aayusin ng Panukala SP ang mga hindi ligtas na kundisyon sa mga parke sa komunidad, 
palaruan, sentrong panlibangan, sentro para sa nakatatanda, at iba pang pasilidad para 
mapanatili tayong ligtas.

Tutulong din ang Panukala SP na labanan ang tuluy-tuloy na tagtuyot at protektahan ang 
kalidad ng tubig. 

Lilinisin ng Panukala SP ang ating mga parke, tabing dagat, at kapaligiran, at aalisin nito ang 
mga basura at karumihan sa mga lokal na sapa, ilog, lawa, baybayin, at tabing dagat. 

Pipigilan ng Panukala SP na makontamina ang ating napakahalagang lokal na tubig bukal. 

Sa Panukala SP, makakatipid sa pera at mapoprotektahan ang ating limitadong lokal na iniinom 
na tubig, sa pamamagitan ng pagtitipid sa tubig, at pagtatanim ng mga halamang kayang 
mabuhay sa tagtuyot at mas paggamit ng na-recycle na tubig para sa mga palaruan, bista ng 
tanawin, damo, at kapaligiran. 

Ang mga pangangatwirang nakalimbag sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga may-akda at 
hindi sinuri para sa katumpakan ng anumang ahensya ng Lunsod.
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Aalisin din ng Panukala SP ang mga patay nang puno at natuyo nang brush para mapaliit ang 
posibilidad na magkaroon ng napakalaking sunog at maprotektahan ang ating mga komunidad.

Ang Panukala SP ay may kasamang mahigpit na pananagutan at pampublikong paghahayag 
sa lahat ng paggastos. 

Kailangan nating lahat ng ligtas at malilinis na parke. Bumoto ng Oo sa SP!

MGA TAONG PUMIRMA SA PANGANGATWIRANG PANIG SA PANUKALA SP

JOE BUSCAINO  JIMMY KIM
Miyembro ng Konseho  Punong Tagapamahala
Lunsod ng Los Angeles  L.A. City Recreation & Parks

ROBERT ARIAS
Chair
San Fernando Coalition on Gangs

GREGORY BOYLE
Tagapagtatag 
Homeboy Industries

CAROLYN RAMSAY
Ehekutibong Tagapagpaganap
LA Parks Foundation

DR. ALICE “SWEET ALICE” HARRIS
Tagapagtatag 
Parents of Watts
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SAGOT SA PANGANGATWIRANG PANIG SA PANUKALA SP

PINAPATAAS NG PANUKALA SP ANG MGA BUWIS SA ARI-ARIAN NANG $84.14 KADA 
1,000 KWADRADONG TALAMPAKAN. 

Ang may-ari ng 1,500 kwadradong talampakang bahay ay magbabayad ng karagdagang 
$1,893.15 sa unang 15 taon pa lang! 

ANG MGA NAGBABAYAD NG BUWIS AY NAGBABAYAD NA NG PAGPANATILI NG MGA 
PARKE, PERO INILIHIS NG LUNSOD ANG PERANG ITO. 

Inililihis ng Konseho ng Lunsod ang pera mula sa kasalukuyang laang-gugulin ng mga 
parke sa pamamagitan ng pagsingil sa Libangan at mga Parke para sa mga serbisyo ng 
lunsod na ibinibigay nang libre sa ibang mga departamento. Ayon sa sariling lugar ng web 
ng Libangan at Parke, "Ang mga hindi direktang gastos na ito ay nagkakahalaga na ngayon 
ng higit sa 23% ($43 milyon) ng buong laang-gugulin ng Departamento." (Pinagmulan: 
www.laparks.org/department on 8/21/22) 

ANG PANUKALANG SP AY ISANG BUWIS PARA BAYARAN PARA SA PALARONG OLIMPIKO. 

Inamin ni Konsehal Joe Buscaino sa isang inisyatiba ng Konseho ng Lunsod noong 2021 
na kailangan ang pagtaas ng buwis para sa "mga pagsasapanahon" sa mga pasilidad 
ng Panlibangan at Parke para sa 2028 Palarong-Olimpiko. Ang Panukalang SP ay isang 
$6.8 bilyong pagtaas ng buwis sa loob ng 30 taon! 

BUMOTO NG HINDI SA PANUKALA SP. 

Karagdagang Impormasyon.
Howard Jarvis Taxpayers Association
213-384-9656
www.NoNewTaxes.net

MGA TAONG PUMIRMA SA SAGOT SA PANGANGATWIRANG PANIG SA
PANUKALA SP

JON COUPAL MICHAEL D. ANTONOVICH
Presidente Superbisor ng County ng Los Angeles
Howard Jarvis Taxpayers Association 1980-2016, Ret.

JACK HUMPHREVILLE DANIEL M. YUKELSON
Neighborhood Council Budget Advocate Executive Director
 Apartment Association of Greater
 Los Angeles

Ang mga pangangatwirang nakalimbag sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga may-akda at 
hindi sinuri para sa katumpakan ng anumang ahensya ng Lunsod.
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PANGANGATWIRANG LABAN SA PANUKALANG SP

BUMOTO NG HINDI sa PANUKALA SP dahil libu-libong dolyar ang gagastusin dito ng 
mga nagbabayad ng buwis sa loob ng mahigit sa 30 taon.

Sa PANUKALA SP, gagastos ang bawat may-ari ng bahay ng $84.14 sa bawat 1,000 square 
feet ng kanilang bahay taun-taon. Magbabayad ang may-ari ng isang 1,500-sq-ft. na bahay ng 
karagdagang $1,893.15 sa unang 15 taon pa lang.

BUMOTO NG HINDI sa PANUKALANG SP dahil malaki ang idaragdag nitong buwis 

Noong 1996, isinabatas ng mga botante ang Panukala K, na dagdag na buwis para sa mga 
parke na matatapos na sa 2026. Gustong palitan ng mga pulitiko ang buwis na pawawala na 
ng bisa ng bagong mas mataas na buwis. Gayunpaman, daragdagan ng PANUKALA SP ang 
mga buwis ng $227 MILYON BAWAT TAON. Iyan ay halos 10 beses na mas malaki kaysa sa 
Panukalang K, na nagkakahalaga ng $25 milyon bawat taon.

BUMOTO NG HINDI sa PANUKALA SP dahil ito ay isang patungan na buwis na babayaran 
para sa Palarong Olmpiko. 

Noong nakaraang Disyembre, si Konsehal Joe Buscaino ay nagharap ng inisyatibo para idirekta 
ang lunsod na kumuha ng kasangguni para bumuo ng panukala sa balota upang makalikom ng 
$2.1 bilyon para sa mga pagpapabuti ng Libangan at mga Parke. Nakasaad sa mosyon, “Sa 
paghahanda ng Lunsod ng 2028 Palarong Olimpiko sa Taginit, at ilang Panlibangan at mga 
Parke na pasilidad na magsisilbing lugar para sa iba't ibang paligsahan, dapat tayo ay kumilos 
na ngayon, upang masiguro ang lahat na kinakailangan na mga pagsapanahon at pagsasaayos 
ay matapos bago dumating ang panahon ng mga palaroan. Ang Panukala SP ay dagdag na 
buwis lang na gagastusin sa Palarong Olimpiko.

BUMOTO NG HINDI sa PANUKALA SP dahil TATLONG BESES NA MAS MALAKI ITO 
KAYSA SA KINAKAILANGAN

Ang nakaplanong $2.1 bilyong pagtaas ng buwis ay naging Panukala SP, na nagtataas ng mga 
buwis ng higit sa triple sa halagang iyon. Gustong gumastos ng Konseho ng Lungsod nang mas 
malaki, kaysa sa Mayo, nagbalangkas ang Pampangasiwaang Opisyal ng Lungsod ng $4.6 
na bilyong dagdag na buwis. Pagkatapos noong Hunyo, tinukoy ng Konseho ang "iba pang 
potensyal na proyekto" na nangangailangan ng pagtaas ng buwis, kabilang ang malawakang 
maingat na pagsusuri ng Ilog ng L.A. Gagastos ang Panukalang SP ng $6.8 bilyon! 

BUMOTO NG HINDI sa PANUKALANG SP.

Para sa Karagdagang Impormasyon: 
Howard Jarvis Taxpayers Association
213-384-9656
www.NoNewTaxes.net

Ang mga pangangatwirang nakalimbag sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga may-akda at 
hindi sinuri para sa katumpakan ng anumang ahensya ng Lunsod. 
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MGA TAONG PUMIRMA SA PANGANGATWIRANG LABAN SA PANUKALANG SP

JON COUPAL
Presidente
Howard Jarvis Taxpayers Association

MICHAEL D. ANTONOVICH
Superbisor ng County ng Los Angeles
Ret., 1980-2016

JACK HUMPHREVILLE
Neighborhood Council Budget Advocate
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SAGOT SA PANGANGATWIRANG LABAN SA PANUKALANG SP

Maging malinaw tayo: Walang kinalaman sa Olympics ang Panukala SP.

Hindi nabanggit ang Olympics sa Panukala SP o sa plano sa paggasta nito. Ang maling 
pangangatwirang iyon ay politikang masamang‑pananampalataya.

Ang mga pondo ng Panukala SP ay maaari lamang gastusin sa isang bagay: panatilihing 
malinis at ligtas ang 1,100 na mga parke ng kapitbahayan, palaruan, nakatatanda, libangan, 
kabataan at mga sentro ng komunidad ng LA.

Mahigit sa 100,000 bata sa LA ang umaasa sa mga ligtas na lugar para maglaro para sa 
mga programang pagkatapos ng eskwela at tuwing panahon ng tag‑init, na mahalaga upang 
mabawasan ang aktibidad ng mga hindi‑mabuting grupo at tulungan ang mga bata na manatili 
sa tamang landas.

Ang mga Angeleno, anumang edad, mula sa lahat ng kapitbahayan, ay umaasa sa mga lokal 
na parke, sentro para sa nakakatanda, sentrong panlibangan, at sentro ng komunidad, sa lahat 
ng oras.

Paubos na ang pondo mula sa 1996. Panahon na para magsimula ng panibagong lokal na 
pondo para pahusayin ang kaligtasan ng publiko, matugunan ang kawalan ng tirahan at tiyaking 
ligtas at malinis ang mahahalagang pampublikong lugar na ito para sa paggamit nating lahat.

Bumoto ng Oo sa SP – kailangan nating lahat ng mga Ligtas na Parke!

RAASP‑TA

Ang mga pangangatwirang nakalimbag sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga may‑akda at 
hindi sinuri para sa katumpakan ng anumang ahensya ng Lunsod.
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MGA TAONG PUMIRMA SA SAGOT SA PANGANGATWIRAN LABAN SA
PANUKALA SP

JOE BUSCAINO STEPHANIE VENDIG
Miyembro ng Konseho Presidente
Lunsod ng Los Angeles  Pederasyong Kapisanan sa Los Angeles ng 

mga Nakatatandang Mamamayan

EDWARD JAMES OLMOS CANDICE DICKENS‑RUSSELL
Aktor Presidente at CEO
 Mga Kaibigan ng Los Angeles River

KAREN BASS EVELYN HERNANDEZ
Miyembro ng Kongreso Tagapagturo ng Kalusugan
 Wilmington Community Clinic

RICK CARUSO REV. SHANE B. SCOTT
Negosyante Nakakataas na Pastor
 Macedonia Baptist Church, Watts

TONY BROWN TRACY QUINN
CEO Presidente at CEO
Heart of Los Angeles Programs for Heal the Bay
Underserved Youth
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PANUKALA SP

TEKSTO NG IMINUMUNGKAHING PANUKALA SA BALOTA  

ORDINANSA BLG. __________

 Ordinansa na nagsususog sa Kabanata II ng Kodigo Munisipyo ng Los Angeles 
upang idagdag ang Artikulo 1.18, na magpopondo sa rehabilitasyon, pagpapahusay, 
pagpapabuti, pagpapaunlad, pagdaragdag, at pagkuha ng mga parke, mga sentro ng libangan, 
mga palanguyan, palaruan, mga daluyan ng tubig, mga tabing‑dagat, mga berdeng espasyo, 
bukas na mga espasyo, pangangalaga sa bata at iba pang mga pasilidad, kasama ang kanilang 
operasyon at pagpapanatili, sa pamamagitan ng pagpapataw ng isang espesyal na buwis sa 
parsela sa pinahusay na mga parsela ng tunay na ari‑arian sa loob ng Lunsod ng Los Angeles 
(Lunsod).

 SAMANTALANG, noong 1996, pinagtibay ng mga botante ng Lunsod ang Panukala 
K: Programa LA Para sa mga Bata (Panukala K) na lumikha ng distrito ng pagtatasa sa buong 
lunsod upang pondohan ang pagkuha, pagpapaunlad, pagpapabuti at pagpapanumbalik 
ng mga parke at pasilidad ng libangan sa Lunsod at pondohan ang parke ng Lunsod. mga 
programa at serbisyo;

 SAMANTALANG, ang pagtatasa ng programa ng Panukala K ay nakatakdang 
mawalan ng bisa sa 2026‑27 taon ng panlalapi at magreresulta sa pagkawala ng pondo para 
suportahan ang mga parke at mga pasilidad ng libangan at mga programa at serbisyo ng parke 
sa loob ng Lunsod;

 SAMANTALANG, noong Mayo 23, 2022, ang Opisyal na Pampangasiwaan ng 
Lunsod ay naglabas ng ulat (CAO Report) bilang tugon sa dalawang mosyon ng Konseho 
ng Lunsod na nag‑uutos sa mga kawani na mag‑ulat sa mga opsyon para sa pagtatatag ng 
bagong programa sa pagtatasa sa buong lunsod para sa mga parke at pasilidad ng libangan 
para pondohan ang humigit‑kumulang $4.6 bilyon na halaga. ng mga pagpapabuti at mga 
bagong pag‑unlad, gaya ng tinantiya ng Departamento ng Panglibangan at mga Parke;

 SAMANTALANG, ang Ulat ng CAO ay nagbalangkas ng iba't ibang mga opsyon sa 
kita upang pondohan ang mga pasilidad ng parke at mga pagpapatakbo ng parke tulad ng buwis 
sa piraso ng lupain, buwis sa pagbebenta (transaksyon at paggamit), mga pangkalahatang 
obligasyong bono, at resibo ng kabuuang buwis;

 SAMANTALANG, noong Hunyo 21, 2022 na pagpupulong, ang Konseho ng Lunsod 
ay higit na tinukoy ang mga pangangailangan sa pagpopondo para sa iba pang potensyal na 
proyekto na may kaugnayan sa Los Angeles Zoo, Pilapil ng Sepulveda , Ilog ng Los Angeles, 
berdeng espasyo sa sentrong sibiko at iba pang mga pagpapahusay sa mga lugar, bukas 
na espasyo at mga daluyan ng tubig sa Lunsod, habang binibigyang‑diin na ang lahat ng 
proyektong popondohan ay kinabibilangan ng mga pagsasaalang‑alang sa halaga upang 
matugunan ang mga mahihirap na kapitbahayan at komunidad;

 SAMANTALANG, dahil sa nalalapit na pag‑walang bisa ng Panukala K at iba pang 
prayoridad na pagsisikap ng Lunsod na tugunan ang kawalan ng tirahan, kaligtasan ng publiko, 
mga pagpapahusay sa imprastraktura, at lalong hindi tiyak na ekonomiya, ang bagong pag 
popondo ay kinakailangang makuha;

 SAMANTALANG, para makuha ang mga kinakailangang pondo para sa mga parke, 
sentrong panlibangan, palanguyan, palaruan, daanan ng tubig, tabing dagat, berdeng espasyo, 
bukas na espasyo, pangangalaga sa bata, at iba pang pasilidad, kasama ang pagpapatakbo 
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at pagpapanatili ng mga ito sa pantay‑pantay na paraan, nang wala ang anumang nakatakda 
nang antas o pangako sa pondo, iminumungkahi ng Konseho ng Lunsod ang pagtatalaga ng 
isang “Buwis sa Parsela sa mga Parke at Panlibangang Pasilidad” sa mga botante;

 SAMANTALANG, ang pagpapataw ng isang espesyal na buwis sa parsela ay 
magbibigay ng mapagkukunan ng pagpopondo para sa mga parke, mga sentro ng libangan, 
mga palanguyan, palaruan, mga daluyan ng tubig, mga tabing‑dagat, mga berdeng espasyo, 
mga bukas na espasyo, pangangalaga sa bata at iba pang mga pasilidad, kasama ang kanilang 
operasyon at pagpapanatili ng mga ito;

 SAMANTALANG, ang pamamahagi ng mga espesyal na pondo ng buwis ay uunahin 
batay sa walang kinikilingang gabay ng Lunsod na may layuning magbigay sa mga komunidad 
ng mahihirap sa parke na ligtas at nakapakipakinabang na pag‑gamit sa mga parke at pasilidad 
ng libangan; at

 SAMANTALANG, ang komite ng mga mamamayan na tagapangasiwa at komite ng 
administratibo na tagapangasiwa ay itatatag upang matiyak na ang kita mula sa espesyal na buwis 
sa parsela ay gagamitin para sa mga layuning inilarawan at pinapahintulutan ng mga botante.

NGAYON, SAMAKATUWID,

IPINAG‑AATAS NG MGA MAMAMAYAN NG LUNSOD NG Los Angeles  
ANG MGA SUMUSUNOD:

 Seksyon 1. Idinagdag ang Artikulo 1.18 sa Kabanata II ng Kodigong Munisipal ng 
Los Angeles para isaad ang mga sumusunod:

ARTIKULO 1.18

BUWIS SA PARSELA SA MGA PARKE AT PASILIDAD NA PANLIBANGAN

SEK. 21.18.1. TITULO.

 Ang artikulong ito ay puwedeng tukuyin bilang Buwis sa Parsela sa Mga Parke at 
Panlibangang Pasilidad.

SEK. 21.18.2. MGA KAHULUGAN.

 Ang mga sumusunod na salita at parirala, sa tuwing gagamitin sa artikulong ito, ay 
dapat maunawaan ayon sa pagkakahulugan sa seksyong ito:

(a) Ang “AMI” ay mangangahulugang Area Median Income o Area Median 
Houshold Income ayon sa tinutukoy at sinususugan ng HUD, ayon sa inilapat sa Lunsod ng 
Los Angeles.

(b) Ang “Mga Kapital na Programa” ay nangangahulugan ng karagdagan, 
rehabilitasyon, paglunas, pagpapabuti, pagpapalit, pagpapaunlad, o pagkuha ng tunay na 
ari‑arian, kagamitan, kasangkapan, o mga pagpapahusay.

(c) Ang “Lunsod” ay nangangahulugang Lunsod ng Los Angeles, isang munisipal 
na korporasyon.

(d) Ang “Mga Bukas na Espasyo at Lugar ng Panlibangan ng Lunsod” ay 
mangangahulugang mga bukas na espasyo na pagmamay‑ari ng Lunsod at mga lugar ng 
panglibangan sa Lunsod, na dapat kabilang ngunit hindi limitado sa mga luntiang lugar ng 
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sentro ng sibiko, mga lugar ng panglibangan, museo, at mga teatro tulad ng Los Angeles Zoo 
at iba pa.

(e) Ang “Mga Daanan ng Tubig ng at Mga Elemento ng Tubig ng Lunsod” 
ay nangangahulugang mga ilog, daluyan ng tubig, mga sapa, lawa, imbakan ng tubig, pilapil, 
dalampasigan, at iba pang mga lokasyon ng tubig na nasa pamamahala ng Lunsod at 
ginagamit para sa libangan, kabilang ngunit hindi limitado sa Ilog ng Los Angeles at ang Pilapil 
ng Sepulveda.

(f) Ang “County” ay nangangahulugang County ng Los Angeles.

(g) Ang “Taon ng Pananalapi” ay nangangahulugang ang taon ng pananalapi ng 
Lunsod gaya ng tinukoy sa ilalim ng Vol 1, Art. III, Sek. 310 ng Saligang‑Batas ng Lunsod.

(h) Ang “HUD” ay nangangahulugang U.S. Department of Housing and Urban 
Development, o ang kahalili nitong departamento o ahensya.

(i) Ang “Mababang Kita” ay nangangahulugang isang sambahayan na may 
taunang kita na 80 porsiyento ng AMI o mas mababa.

(j) Ang “May‑ari” ay mangangahulugang taong nagmamay‑ari, nag‑aangkin, o 
namamahalal sa Parsela ayon sa petsa ng prenda.

(k) Ang “Parsela” ay nangangahulugang anumang yunit ng tunay na ari‑arian na 
itinalaga ng mapa ng parsela ng tagapagsuri at numero ng parsela ayon sa ipinapakita sa 
huling pantay na lista na pagtatasa ng County ng Los Angeles.

(l) Ang “Pagpapahusay ng Parsela” ay nangangahulugang anumang gusali, 
istraktura, bakod, pasilidad, o iba pang pagpapahusay na itinayo sa o nakakabit sa isang 
parsela tulad ng ipinapakita sa huling pantay na lista na pagtatasa ng County ng Los Angeles.

(m) Ang “Mga Pasilidad ng Parke” sa mga lugar ng parke at libangan sa 
Lunsod, kung saan kasama ang, ngunit hindi limitado sa, mga panrehiyong parke, sentrong 
panlibangan, palanguyan at paliguan, banyo, pasilidad ng pangangalaga sa bata, sentro para 
sa nakatatanda, lawa, landas, lugar ng picnic, palaruan, pasilidad ng parke ng paaralan ng 
komunidad, pasilidad ng tanod ng parke, palaruan para sa larangan ng palakasan, at iba pang 
bukas ng pampublikong espasyo.

(n) Ang “Tao” ay nangangahulugang isang indibidwal, korporasyon, pakikipagsosyo, 
negosyong pinagkatiwala o ari‑arian, pinagsamang‑sapi na kumpanya, asosasyon, limitadong 
pananagutan na kumpanya, sindikato, grupo, magkasosyo, pinagsamang pagsapalaran o iba 
pang hindi pinagsamang organisasyon o grupo ayon sa maaaring kailanganin ng kaugnay na 
kahulugan.

(o) Ang “Espesyal na Buwis sa Parsela” ay nangangahulugang ang 
espesyal na buwis na ipinataw ng artikulong ito.

SEK. 21.18.3. ESPESYAL NA BUWIS SA PARSELA

(a) Maliban kung itinatadhana sa ilalim ng artikulong ito, sa pamamagitan nito ay 
ipinapataw ang isang Espesyal na Buwis sa Parsela sa bawat parsela sa loob ng Lunsod. Ang 
Espesyal na Buwis sa Parsela ay ipapataw sa bawat Taon ng Pananalapi, simula sa Taon ng 
Pananalapi 2023‑24.

(b) Ang Espesyal na Buwis sa Parsela ay tumutukoy sa utang ng May‑ari sa Lunsod.
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SEK. 21.18.4. ESPESYAL NA ANTAS NG BUWIS SA PARSELA.

(a) Ang Espesyal na Antas sa buwis sa parsela na ipapataw sa bawat parsela 
ay $0.08414 bawat kwadradong talampakan ng Pagpapahusay ng Parsela O ng kapirasong 
bahagi nito.

(b) Ang Espesyal na Antas ng Buwis sa Parsela na ipinataw sa paselal sa ilalim ng 
talata 21.18.4(a) ay babawasan ng $0.0222 bawat kwadradong talampakan ng pagpapahusay 
ng Parsela o piraso ng bahagi nito sa naunang bahagi ng Taon ng Panlalapi na kasunod ng 
Taon ng Panlalapi kung saan ang ang mga Kapital na Programa ay may kaugnayan sa Bukas 
na mga Espasyo ng Lunsod at Lugar na Panlibangan, Daluyan ng Tubig ng Lunsod at mga 
Elemento ng Tubig, at/o mga Pasilidad ng Parke ay kumpleto, ayon sa itinakda ng Konseho ng 
Lunsod, o ng Taon ng Panlalapi simula ng 2053‑54.

(c) Ang Konseho ng Lunsod ay maaaring, sa pamamagitan ng ordinansa, na 
magtatag ng Espesyal na Antas na buwis sa parsela na mas mababa kaysa sa antas na ibinigay 
sa mga subseksyon (a) o (b). Kasunod ng anumang pagbaba ng Espesyal na Antas ng Buwis 
sa Parsela, ang Konseho ng Lunsod ay maaaring, sa pamamagitan ng ordinansa, na taasan 
ang Espesyal na Antas ng Buwis sa Parsela sa halagang hindi lalampas sa antas na ibinigay 
sa Subseksyon (a), na napapailalim sa mga probisyon ng Subseksyon (b).

SEK. 21.18.5. KOLEKSYON NG ESPESYAL NA BUWIS SA PARSELA.

(a) Maliban kung ang Konseho ng Lunsod ay naghahangad ng ibang paraan 
para sa pangongolekta ng Espesyal na Buwis sa Parsela, ang naturang buwis ay sisingilin at 
kokolektahin ng County sa parehong oras at paraan, at napapailalim sa parehong mga parusa, 
at patubuan ayon sa proporsyon sa halaga ng buwis sa ari‑arian na kinokolekta ng County.

(b) Kung pipiliin ng Konseho ng Lunsod ang pagkolekta ng County, ang Espesyal 
na Buwis sa Parsela ay ipapataw sa bayarin ng buwis na proporsyon sa halaga ng ari‑arian 
para sa Taon ng Panlalapi simula Hulyo 1. Ang Espesyal na Buwis sa Parsela ay dapat unang 
ipataw nang hindi mas maaga kaysa sa proporsyon sa halaga na bayarin sa buwis para sa 
Taon ng Panlalapi simula Hulyo 1, 2023.

SEK. 21.18.6. MGA PAGBUBUKOD.

(a) Ang mga sumusunod na Parsela ay ibubukod sa Espesyal na Buwis sa Parsela 
na ipinataw sa ilalim ng artikulong ito:

(1) sa Parsela kung saan ang pagpapataw ng Espesyal na Buwis 
sa Parsela ay labag sa alinman sa Konstitusyon ng Estados Unidos o ng Estado ng 
California;

(2) sa Parsela na ang nag Mamay‑ari ay pederal na pamahalaan, 
estadong pamahalaan, lokal na pamahalaan, o anumang pederal, estado, o lokal na 
ahensya ng pamahalaan o distrito;

 (3) sa Parsela na ang may nag Mamay‑ari ay isang hindi pangkalakal 
na organisasyon o entidad na pagmamay‑ari o kontrolado ng isang hindi pangkalakal 
na organisasyon na tumutugon sa mga kinakailangan ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis 
ng California Seksyon 214, bilang susugan; at

(4) sa Parsela na ang nag Mamay‑ari ay isang sambahayan na 
Mababa ang Kita.
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(b) Ang Lunsod, sa isang hiwalay na ordinansa, ay dapat magtatag ng mga 
pamamaraan at mga alituntunin para sa mga May‑ari upang humiling, at mabigyan, ng mga 
pagbubukod na tinukoy sa seksyong ito. Ang mga may‑ari na humiling ng pagbubukod ay 
maaaring atasan na magsumite ng impormasyon taon‑taon upang patunayan ang kanilang 
patuloy na kwalipikasyon para sa pagbubukod.

SEC.21.18.7. PONDO MULA SA ESPESYAL NA BUWIS SA PARSELA PARA SA PARKE AT 
PASILIDAD NA PANLIBANGAN

Sa pamamagitan nito, ang Panlalapi ng Lunsod ay nagtatag ng isang espesyal na 
pondo na pinamagatang "Pondo mula sa Espesyal na Buwis sa Parsela para sa mga Parke 
at mga Pasilidad ng Libangan" (Pondo). Ang mga perang makokolekta mula sa Espesyal na 
Buwis sa Parsela alinsunod sa artikulong ito, kasama ang mga multa at interes, ay idedeposito 
sa Pondo. Ang mga perang idineposito sa Pondo ay hindi mapapasailalim sa pagbabalik nito 
sa Nakalaan na Pondo, na itinatag sa ilalim ng Saligang‑Batas Seksyon 302. Ang mga pera 
ng Pondo ay puwedeng ideposito sa isang account na nagkaka‑interes. Ang lahat ng kita sa 
interes sa mga pera ng Pondo ay mananatili dito at gagamitin lamang para sa layunin kung 
saan ipinapataw ang Espesyal na Buwis sa Parsela sa artikulong ito. Ang Lunsod ay maaaring 
magtatag ng hiwalay na mga account o subaccount sa loob ng Pondo sa lawak na kinakailangan 
upang matugunan ang mga paggamit na pinahihintulutan alinsunod sa artikulong ito.

SEK. 21.18.8. LAYUNIN NG ESPESYAL NA BUWIS SA PARSELA.

(a) Ang mga pera sa Pondo, nang walang anumang nakatakdang antas o pangako 
sa paggasta, ay gagamitin para sa:

(1) Mga Kapital na Programa na may kaugnayan sa Bukas na 
Espasyo ng Lunsod at mga Lugar na Panlibangan, Daluyan ng Tubig ng Lunsod at 
mga Elemento ng Tubig, at/o Pasilidad ng Parke, tulad ng mga Kapital na Programa 
upang isaalang‑alang ang walang kinikilingang gabay ng Lunsod, na pana‑panahong 
sinusugan ng Lunsod, nang may layunin ng pagbibigay daan sa mga komunidad 
na mahihirap sa parke ng pag‑gamit ng mga Bukas na Espasyo ng Lunsod at mga 
Lugar na Panlibangan, Daluyan ng Tubig ng Lunsod at mga Elemento ng Tubig, at/o 
Pasilidad ng Parke;

(2) mga kasangkapan, aksesorya, basurahan at mga sisidlan ng 
mga pang‑recycle at iba pang kagamitan na gagamitin sa Bukas na Espasyo ng 
Lunsod at mga Lugar ng Libangan, Daluyan ng Tubig ng Lunsod at mga Elemento ng 
Tubig, at/o Pasilidad ng Parke;

(3) ang gastos sa pagpapatakbo at pagpapanatili ng mga Bukas na 
Espasyo at mga Lugar ng Libangan ng Lunsod, mga Daluyan ng Tubig ng Lunsod at 
mga Elemento ng Tubig, at/o mga Pasilidad ng Parke;

(4) ang gastos sa pagpapatakbo at pagpapanatili ng mga programang 
nakatuon sa mga Bukas na Espasyo at Lugar na Libangan ng Lunsod, mga Daluyan 
ng Tubig ng Lunsod at mga Elemento ng Tubig, at/o mga Pasilidad ng Parke; at

(5) bayad sa upa sa ilalim ng anumang upa para suportahan ang 
mga bono sa kita sa upa na nagtutustos sa anumang layuning inilalarawan sa mga 
napapailalim ng talata (1) at (2) ng seksyong ito at bayaran ang anumang halaga o 
gastos na makatuwirang nauugnay dito.
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(b) Ang mga pera sa Pondo ay maaaring gamitin upang bayaran ang mga 
gastosin sa mga pag‑susuri na may kinalaman sa paggamit ng mga pera sa Pondo, kabilang 
ang paghahanda ng Taunang Ulat at iba pang mga ulat sa ilalim ng Seksyon 21.18.11.

(c) Ang mga pera sa Pondo ay puwedeng gamitin para bayaran ang mga gastos 
sa pangangasiwa ng Espesyal na Buwis sa Parsela, paano at sa anong pamamagitan man 
binigay ang mga pang‑administratibong serbisyong iyon. Hindi hihigit sa 10 porsyento ng 
Espesyal na Buwis sa Parsela na idineposito sa Pondo sa anumang Taon ng Panlalapi ang 
maaaring gamitin upang bayaran ang mga naturang gastos sa pangangasiwa. Kasama sa mga 
pang‑administratibong gastos, ngunit hindi limitado sa:

(1) mga gastos na nauugnay sa pangangasiwa, pagsubaybay, at 
pagpapatupad ng pagsunod sa artikulong ito. Kabilang sa mga naturang gastos, 
ngunit hindi limitado sa, mga pagsasauli ng ibinayad, pag‑susuri, pagsasaayos, 
anumang mga gastosin, kabilang ang mga bayad sa abogado, na nauugnay sa 
anumang mga paglilitis na kailangan upang ipatupad ang mga kinakailangan ng 
artikulong ito;

(2) mga gastos na nauugnay sa pagbuo ng mga ordinansa at 
regulasyon para ipatupad ang artikulong ito;

(3) mga gastos na nauugnay sa mga operasyon ng mga komite sa 
pangangasiwa na inilarawan sa mga Seksyon 21.18.9 at 21.18.10; at

(4) mga gastos na nauugnay sa pangongolekta ng Espesyal na 
Buwis sa Parsela sa pamamagitan ng County o sa pamamagitan ng anumang iba 
pang paraan ng pangongolekta ng Espesyal na Buwis sa Parsela na maaaring piliin 
ng Konseho ng Lunsod.

(d) Kung ang artikulong ito o ang paggamit ng Espesyal na Buwis sa Parsela ay 
legal na hinamon, ang mga pera mula sa Pondo ay maaaring gamitin upang ibalik sa Lunsod 
para sa legal na depensa nito, kabilang ang mga bayarin sa abogado at iba pang gastos.

SEK. 21.18.9. KOMITE NG PANGANGASIWA NG MGA MAMAMAYAN.

Sa pamamagitan ng ordinansa, bubuo ng Komite ng Pagsubaybay ng Mga 
Mamamayan, para gumawa ng mga rekomendasyon sa mga proyektong popondohan mula sa 
Espesyal na Buwis sa Parsela at mula sa Pondo, at para masubaybayan ang pagpapatupad 
at pagganap ng mga proyekto, programa, at serbisyong pinopondohan ng Espesyal na Buwis 
sa Parsela at ng Pondo. Isasaalang‑alang ng naturang mga rekomendasyon ang walang 
kinikilingang gabay ng Lunsod, na sinusugan paminsan‑minsan ng Lunsod, na may layuning 
magbigay daan sa mga mahihirap na komunidad ang paggamit sa mga parke, mga Bukas na 
Espasyo at Lugar ng Libangan ng Lunsod, mga Daluyan ng Tubig ng Lunsod at mga Elemento 
ng Tubig, at/o mga Pasilidad ng Parke.

SEK. 21.18.10. KOMITE NG PANG‑ADMINISTRATIBONG PANGANGASIWA.

(a) Sa pamamagitan ng ordinansa, bubuo ng Komite sa Pang‑administratibong 
Pagsubaybay para suriin, susugan, at ipatupad ang anumang rekomendasyon sa proyekto na 
inihanda ng Komite sa Pagsubaybay ng Mga Mamamayan batay sa mga priyoridad at gawad 
sa pondo.

(b) Ang Komite ng Administibong Pangangasiwa ay binubuo ng Alkalde, Opisyal 
na Nangangasiwa ng Lunsod at Punong Manunuri ng Batas, o ng kani‑kanilang mga itinalaga.
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SEK. 21.18.11. TAUNANG ULAT.

 Ang Kontroler ay dapat (i) maghanda at humarap sa Konseho ng Lunsod sa taunang 
ulat na tumutukoy sa lahat ng mga resibo at lahat ng mga gastos mula sa Pondo alinsunod 
sa Seksyon 50075.3 ng Kodigo ng Pamahalaan ng California o kasunod na probisyon nito, 
at (ii) maghanda at magbigay sa nauugnay na awtoridad ng Estado anumang impormasyong 
kinakailangan alinsunod sa Seksyon 12463.2(b) ng Kodigo ng Pamahalaan ng California o 
kasunod na probisyong ito.

SEK. 21.18.12. PAGSAULI NG MGA IBINAYAD AT PAGSASAAYOS.

 Ang Lunsod ay dapat magtatag ng mga pamamaraan at mga alituntunin na may 
kaugnayan sa mga pagsauli ng ibinayad, mga pagbubukod, mga pagsasaayos, mga 
pagkadelingkuwensya, mga apela, at iba pang mga proseso at pamamaraan.

SEK. 21.18.13. MGA PAGSUSOG.

  Ang artikulong ito ay maaari lamang susugan sa pamamagitan ng boto ng mga tao 
kung ang pagsusog ay magreresulta sa Espesyal na Buwis sa Parsela na ipataw, pinalawig, o 
tinaasan sa paraang hindi orihinal na inaprubahan ng mga botante. Ang Konseho ng Lunsod 
sa pamamagitan nito ay pinahihintulutan na susugan ang artikulong ito sa kondisyon na ang 
nasabing pag‑susog ay hindi nangangailangan ng pag‑apruba ng botante.

SEK. 21.18.14. PAGSUMITE SA MGA BOTANTE.

 Ang ordinansang nagpapatupad sa artikulong ito ay dapat isumite sa mga botante 
ng Lunsod. Ang Espesyal na Buwis sa Parsela na iminungkahi ng artikulong ito ay ipapataw 
lamang kung ang ordinansa ay naaprubahan sa pamamagitan ng isang boto na hindi bababa 
sa dalawang‑katlo ng mga botante na bumoboto. Kung ang ordinansa ay naprubahan ng 
kinakailangang bilang ng mga botante, ang artikulo pagkatapos noon ay ituturing na bahagi ng 
Kodigo Munisipal ng Los Angeles.

SEK. 21.18.15. SUGNAY SA PAGKAKAHIWALAY.

 Kung ang anumang seksyon, sugnay, pangungusap, parirala, o bahagi ng artikulong 
ito ay mapapatunayang hindi naaayon sa saligang‑batas o walang bisa ng anumang hukuman 
o tribunal na may naaangkop na hurisdiksyon, mananatili pa ring may bisa at ipinapatupad ang 
mga natitirang seksyon, sugnay, pangungusap, parirala, o bahagi ng artikulong ito, at dahil 
dito, ang mga probisyon ng artikulong ito ay nahihiwalay. Bukod pa rito, ipinapahayag ng mga 
botante na kailangan nilang ipasa ang lahat ng seksyon, sugnay, pangungusap, parirala, o 
bahagi ng artikulong ito na wala ang seksyon, sugnay, pangungusap, parirala, o bahagi na 
napatunayang hindi naaayon sa saligang‑batas o wala bisa.
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PONDO PARA SA MGA PROGRAMA SA ABOT‑KAYANG PABAHAY AT 
TULONG SA NANGUNGUPAHAN SA PAMAMAGITAN NG BUWIS SA 
PAGLILIPAT NG MGA TUNAY NA ARI‑ARIAN NA MAHIGIT SA $5 MILYON. 
INISYATIBANG ORDINANSA ULA.

Dapat bang pagtibayin ang pagpopondo sa ordinansang magpapahintulot sa mga programa 
at mapagkukunan ng abot‑kayang pabahay para sa mga nangungupahan na nasa panganib 
ng kawalan ng tirahan sa pamamagitan ng 4% na buwis sa mga pagbebenta/paglilipat ng 
tunay na ari‑arian na higit sa $5 milyon, at 5.5% sa mga ari‑arian na $10 milyon o mahigit, 
na may mga pagbubukod; hanggang ito ay mapawalang‑bisa ng mga botante; bumubuo ng 
humigit‑kumulang $600 milyon ‑ $1.1 bilyon taun‑taon?

WALANG PINAPANIGANG PAGSASABUOD  
NI SHARON M. TSO, PUNONG PAMBATASANG MANUNURI

Itong inisyatiba sa balota na itinataguyod ng mga mamamayan ay sususogan ang batas 
ng Lunsod upang magdagdag ng buwis sa pagbebenta o paglilipat ng tunay na ari‑arian 
na naghahalaga ng higit sa $5 milyon para pondohan ang abot‑kayang pabahay at mga 
programa sa pagtulong sa mga nangungupahan. Mangongolekta ng buwis ang Lunsod 
sa pagbebenta o paglilipat ng ari‑arian. Ang iminungkahing ordinansa ay magpapataw ng 
karagdagang buwis gaya ng sumusunod:

• 4 na porsyentong buwis sa pagbebenta at paglilipat ng tunay na ari‑arian na 
naghahalaga ng mahigit sa $5 milyon pero hindi hihigit sa $10 milyon; at

• 5.5 porsyentong buwis sa pagbebenta at paglilipat ng tunay na ari‑arian na 
naghahalaga ng $10 milyon o mahigit.

Ang limitasyon ng halaga ng ari‑arian na sasailalim sa buwis ay isasaayos taun‑taon batay sa 
Chained Consumer Price Index. Ang kuwalipikadong abot‑kayang pabahay at mga entidad 
ng gobyerno ay bukod at hindi papatawan ng buwis.

Tinatayang makakalikom ang buwis na ito ng $600 milyon hanggang $1.1 bilyon taun‑taon. 
Hindi bababa sa 92 porsiyento ng mga nalikom mula sa buwis ang magpopondo ng 
abot‑kayang pabahay sa ilalim ng Programang Abot‑kayang Pabahay at mga programa 
ng tulong sa nangungupahan sa ilalim ng Programang Pag‑iwas sa Kawalan ng Pabahay. 
Hindi hihigit sa 8 porsyento ang gagamitin para pondohan ang pangangasiwa sa programa, 
pag‑uulat, pagsunod, at pagpapatupad.

Kabilang sa mga layunin ng panukalang ito ang pagtaas ng pangtustos ng abot‑kayang 
pabahay, pagtugon sa pangangailangan para sa mga proteksyon ng nangungupahan at 
mga programa ng tulong, at pagbuo ng kapasidad ng organisasyon ng mga organisasyong 
naglilingkod sa mga komunidad na mababa ang kita at kapos‑palad, bukod sa iba pa.

Ang Programa ng Abot‑kayang Pabahay ay magpopondo sa pagpapaunlad ng abot‑kayang 
pabahay upang mapagsilbihan ang mga sambahayang matindi ang kababaan, napakababa, 
at mababa ang kita. Ang mga yunit ng pabahay ay magiging abot‑kaya nang 55 taon o nang 
permanente, kung papahintulutan ng batas, at sasailalim sa mga paghihigpit sa muling pagbebenta.

Popondohan ng programang ito ang abot‑kayang pabahay, kasama ang:

• Pagpapaunland ng pabahay na pang maramihang‑pamilya;

ULA
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• Mga alternatibong solusyon sa pabahay na maaaring magsama ng mga bagong 
pansuporta at abot‑kayang paupahan o pinaghalong mga proyekto sa paguupa/
pagmamay‑ari ng bahay, na may hanggang 20 porsiyento ng mga yunit na 
makukuha sa presyo ng merkado at 20 porsiyento na nakalaan para sa mga 
sambahayang may matindi o lubhang mababa ang kita;

• Pagkuha, pangangalaga, pagpapaupa, rehabilitasyon, o pagpapatakbo ng 
abot‑kayang pabahay; at

• Mga pagkakataon sa pagmamay‑ari ng bahay, pagpapalaki ng kapasidad para sa 
Komunidad ng Lupang Pinagkatiwala at mga katulad na organisasyon, tulong sa 
pagpapatakbo, at mga tulong na salapi ng pamahalaan sa pag‑upa.

Ang Departamento ng Pabahay ng Los Angeles (LAHD) ay magkakaroon ng awtoridad 
na aprubahan ang pagpopondo ng hanggang $50 milyon bawat proyekto nang walang 
pagsusuri at pag‑apruba ng Konseho ng Lunsod. Ang panukala ay mangangailangan ng 
pagbabayad ng umiiral na sahod at mga pagpapaunlad ng pabahay na may 40 o higit pang 
mga yunit ay kailangang sumunod sa ilang partikular na kasunduan sa paggawa ng proyekto. 
Kung ang isang proyekto ay magreresulta sa paglilipat ng isang nangungupahan, ang tulong 
sa relokasyon at karapatan sa unang pagtanggi para sa isang maihahambing na yunit sa 
pagpapaunlad ay llalapat.

Ang Programang Pag‑iwas sa Kawalan ng Tirahan ay popondohan ang mga mapagkukunan 
tulad ng:

• Tulong sa upa at kita;
• Mga programa para sa depensa sa pagpapaalis at pag‑iwas sa kawalan ng tirahan;
• Outreach at edukasyon sa nangungupahan;
• Mga proteksyon sa panliligalig ng nangungupahan; at
• Isang Konseho ng Nangungupahan, na binubuo ng mga nangungupahan at 

kasalukuyang walang tirahan na mga indibidwal na naninirahan sa Lunsod. 
Ang mga miyembro na may iba't ibang kalinangan ay hihirangin ng Alkalde, na 
masasailalim sa pag‑apruba ng Konseho ng Lunsod. Papayuhan ng Konseho ng 
Nangungupahan ang LAHD, Komite ng Pangangasiwang Mamamayan, at ang 
Konseho ng Lunsod sa mga aktibidad na nauugnay sa mga proteksyon sa mga 
nangungupahan at walang‑kinikilingan na pabahay.

Ang panukalang to ay lilikha ng 15‑miyembro ng Komite ng Pangangasiwang Mamamayan, 
na binubuo ng 13 bumobotong miyembro at dalawang miyembro ng kabataang tagapagpayo. 
Ang mga miyembro na may magkakaibang kalinangan at kadalubhasaan ay hihirangin ng 
Alkalde, na sasailalim sa pag‑apruba ng Konseho ng Lunsod. Ang komite ay gagawa ng mga 
rekomendasyon sa Konseho ng Lunsod sa mga alituntunin sa pagpopondo, magsasagawa 
ng mga pagtatasa ng pangangailangan sa pabahay, susubaybayan ang pagpapatupad ng 
programa, at pagkukuwenta sa paggasta ng pondo.

Ang LAHD ay magbibigay ng taunang Planong Paggasta sa Komite ng Pangangasiwang 
Mamamayan at sa Konseho ng Lunsod ng tinatantyang kita at mga paggasta nang hindi 
bababa sa tatlong taon. Ang mga pondo ay dapat na gastusin sa loob ng tinukoy na 
kapanahunan at maaaring pana‑panahong muling ilaan sa mga kategorya alinsunod sa 
pangangailangan, na sasailalim sa ilang mga pamamaraan.

Ang panukalang ito ay magkakabisa kung aprubahan ng mayorya ng mga botante.

28 *TA28*



TQ1-TA NOBYEMBRE 2022

PAHAYAG NG EPEKTO SA PANANALAPI
NI MATTHEW W. SZABO, OPISYAL NA PANGPANGASIWAAN NG LUNSOD

Ang panukalang ito ay nagtatatag ng isang espesyal na buwis sa loob ng Lunsod ng 
Los Angeles, na ipinapataw sa lahat ng uri ng ari‑arian na nagkakahalaga ng $5,000,000 
o mahigit kapag naibenta o kapag inilipat ang pagmamay‑ari ayon sa batas, upang 
pondohan ang abot‑kayang pabahay at mga programa ng tulong sa nangungupahan. Ang 
ilang organisasyon ng abot‑kayang pabahay ay maaaring maging kwalipikado para sa 
isang pagbubukod. Ang porsyento ng buwis ay ibabase sa halaga ng ari‑arian sa panahon 
ng pagbebenta o paglilipat: 4.0 porsiyento ng buwis para sa mga halagang $5,000,000 
hanggang $9,999,999, at 5.5 porsiyento para sa mga halagang $10,000,000 o mahigit. Ang 
mga limitasyon ng halaga ay isasaayos taun‑taon, batay sa Consumer Price Index. Ang 
espesyal na buwis na ipinataw ay karagdagan sa umiiral na 0.56 porsiyentong pinagsamang 
porsyento ng buwis sa Lunsod at County sa mga pagbebenta at paglilipat ng ari‑arian.

Ang taunang kita mula sa espesyal na buwis, na tinatantya sa pagitan ng $600 milyon at 
$1.1 bilyon, ay magbabago ayon sa kaukulang bilang ng mga benta at paglilipat ng ari‑arian 
na may halagang higit sa $5 milyon at $10 milyon.
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PANGANGATWIRANG PANIG SA INISYATIBONG ORDINANSA NG ULA

Bilang mga eksperto sa kawalan ng tirahan at pabahay, hinihikayat ka naming bumoto 
ng OO sa Inisyatibong Ordinansa ng ULA para mabawasan ang kawalan ng tirahan at 
maprotektahan ang mga nakatatanda.

Binibigyan tayo ng Inisyatibong Ordinansa ng ULA ng bago at makapangyarihang pagkakataon 
upang aktuwal na ilipat ang mga taong nasa mga kalye patungo sa pabahay. Maiiwasan rin 
nito ang nakakaraming nakatatanda na mababa ang kita sa pagkawalan ng tirahan kung sila ay 
nasa panganib ng kawalan ng tirahan.

Ganito ang proseso nito: Kapag may nagbebenta ng mansyon o iba pang tunay na ari-arian na 
naghahalaga ng higit sa $5 milyon, ang Inisyatibong Ordinansa ng ULA ay mamumuhunan ng 
maliit na porsyento ng kita na iyon upang pabalik sa ating mga komunidad.

Ang pera ay gagamitin upang bawasan ang kawalan ng tirahan, lumikha ng higit na abot-kayang 
pabahay, at magbigay ng pinansyal na tulong at proteksyon sa pagpapaalis sa mga 
nakatatanda na mababa ang kita, mga beterano, mga taong may kapansanan, at iba pang 
mga Angeleno na nasa panganib ng kawalan ng tirahan.

Ang panukalang ito ay hindi katulad ng anumang sinubukan namin dati. Batay sa mga benta 
ng mga tunay na ari-arian noong 2021-2022, ang Inisyatibong Ordinansang ULA ay maaaring 
magdulot ng humigit-kumulang $900 milyon bawat taon. Ang Inisyatibong Ordinansang ULA 
ay mabilis na mabibigyang-bisa sa pamamagitan ng pagbili ng mga kasalukuyang gusali at 
pagputol ng napakaraming rekisitos upang makagawa ng higit pa na abot-kayang pabahay. 
Ang panukala ay magbibigay din ng suporta sa mga nakatatanda at mga taong may mga 
kapansanan na nahihirapang tumugon sa mga gastos sa pabahay.

At gayundin, ang Inisyatibong Ordinansang ULA ay nakakaapekto lamang sa isang maliit na 
bahagi ng mga ari-arian. Ito ay mailalapat lamang sana sa 3% ng lahat ng benta ng mga 
tunay na ari-arian noong 2019 (sa mga nagbebenta ng higit sa $5 milyon). Linawin natin ito: 
Tanging ang mga taong nagbebenta ng tunay na ari‑arian nang higit sa $5 milyon ang 
magbabayad ng buwis na ito. Wala nang iba.

Marami kang masasabi tungkol sa isang panukala batay sa kung sino ang sumusuporta dito at 
kung sino ang hindi. Ang Inisyatibong Ordinansang ULA ay binuo ng mga tagapagbigay 
ng serbisyo para sa mga walang tirahan, hindi‑pangkalakal na abot‑kayang pabahay, 
unyon ng manggagawa, at mga grupong nagsusulong sa mga karapatan ng mga 
nangungupahan. Ito ay kinakatigan ng mahigit 175 organisasyon, kabilang ang ACLU ng 
Southern California at ang Democratic Party ng LA County.

Sa kabilang banda, alam namin na ang mga tagapaglitis ng tunay na ari-arian, tagapagpaunlad 
ng mga Korporasyon, at ang mga nagbebenta ng $50 milyong kondo ay hindi gusto ang aming 
panukala Para sa kanila, ang komersyo ng tunay na ari-arian ng LA ay isang malaking negosyo 
na bumubuo ng bilyon-bilyong dolyares.

Ang mga pangangatwirang nakalimbag sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga may‑akda at 
hindi sinuri para sa katumpakan ng anumang ahensya ng Lunsod.

30 *TA30*



NOBYEMBRE 2022AFULA-TA

Ang pangunahing punto ay ito: Ang mga milyonaryo at bilyonaryo na kumikita sa mga 
malalaking ari-arian ay kayang bayaran ang "buwis sa mansyon," at lahat tayo ay makikinabang 
sa pagbawas sa bilang ng kawalan ng tirahan kapag sila ay nag ambag ng kanilang patas 
na bahagi.

Pag-usapan natin ang tungkol sa pangangasiwa, dahil sa tingin namin ay mahalaga ito. 
Hindi tulad ng mga nakaraang pagpupunyagi, ang panukalang ito ay lilikha ng mananatiling 
pagpopondo upang bawasan ang kawalan ng tirahan na may pangangasiwa mula sa isang 
independienteng lupon ng kawalan ng tirahan at mga eksperto sa pabahay at isang 
dedikadong pangkalahatang inspektor.

Walang pulitiko na kasalukuyang humahawak ng nahalal na katungkulan ang papayagang 
maging kagawad ng lupon.

Kami ay mga tagapagbigay ng serbisyo sa kawalan ng tirahan at mga eksperto sa pabahay, 
ngunit kami rin ay mga nangungupahan, mga may-ari ng bahay, mga magulang, at mga 
residente ng Los Angeles. Katulad mo kami rin ay nababahala tungkol sa kalagayan ng ating 
lunsod. Kung kaya't sinusuportahan namin ang Inisyatibong Ordinansang ULA at hinihiling ang 
inyong boto na oo.

Oo para mabawasan ang kawalan ng tirahan.

Oo para protektahan ang mga nakatatanda na may mababang kita at mga taong 
may kapansanan.

Oo sa isang lunsod na mas abot-kaya para sa ating mga lolo at lola, ating mga anak, at ating 
mga kapitbahay.

Oo sa Inisyatibong Ordinansa ng ULA.

MGA TAONG PUMIRMA SA PANGANGATWIRANG PANIG SA INISYATIBO 
ORDINANSANG ULA

STEVE DIAZ TAKAO SUZUKI
Tagapagbigay ng Serbisyo para Tagapagbigay ng Abot-kayang Pabahay ng 
sa Walang Tirahan ng Skid Row  Little Tokyo

NORA HERNANDEZ ELI LIPMEN
Nangungupahan sa South Los Angeles May-ari ng Tirahan ng West Adams

ANTONIO SANCHEZ
Pinuno ng Mga Manggagawa

Ang mga pangangatwirang nakalimbag sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga may‑akda at 
hindi sinuri para sa katumpakan ng anumang ahensya ng Lunsod. 
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SAGOT SA PANGANGATWIRANG PANIG SA INISYATIBO ORDINANSANG ULA 

HUWAG MAGPALINLANG. ANG MGA NANGUNGUPAHAN AT MAMIMILI ANG 
MAGBABAYAD NG BUWIS NA ITO.

Bumoto ng HINDI sa Inisyatibo Ordinansa ng ULA dahil hindi lang ito 4% buwis sa “mga mansyon,” 
ito ay 4% buwis sa anumang pag-aari sa L.A. na naibebenta nang mahigit $5 milyon. Gagawin 
nitong mas mahal ang pagbili ng mga gusali ng paupahang bahay, at itutulak nito ang mga gastos 
sa pabahay ng mas mataas habang binabayaran ng mga nangungupahan ang buwis na ito sa 
pamamagitan ng mas mataas na upa. Buwis din ito sa pagbebenta ng mga malaking merkado, 
restawran, at sentro ng pamilihan. Masyado nang mataas ang halaga ng pamumuhay sa L.A., at 
hahantong ang Inisyatibo Ordinansang ULA sa mas mataas na presyo para sa mga mamimili.

HINDI LANG ITO MALAKING PAGTAAS NG BUWIS, ISA ITONG MALAKING ‘BAGO AT 
MAKAPANGYARIHAN’ NA BURUKRASYA.
 
Bumoto ng HINDI sa Inisyatibo Ordinansang ULA dahil magtataas ito ng mga buwis ng tinatayang 
$800 milyon hanggang $1 bilyon bawat taon, at ang pera ay mapupunta sa isang bagong burukrasya 
na pinamamahalaan ng mga hindi nahalal, hindi mananagot na hinirang na nagsasabing sila ay 
"mga eksperto" sa mga walang tirahan na pabahay at serbisyo. Inaprubahan na ng mga botante 
ng Los Angeles ang $1.2 bilyon na hiniram na pera upang magtayo ng pabahay para sa kawalan 
ng tirahan (Panukala HHH) at inaprubahan rin nila ang pagtaas ng buwis sa pagbebenta sa county 
para sa mga serbisyo sa kawalan ng tirahan (Panukala H). Limang taon nang epektibo ang mas 
mataas na buwis na ito. Ang problema ng kawalan ng tirahan ay lumala lamang, habang ang 
pera ay nasayang sa mataas na suweldo ng mga burukrata at pabahay na nagkakahalaga ng 
kamanghamanghang maghumigit-kumulang $600,000 kada yunit. 

ISA PANG MALAKING BURUKRASYA, PERO WALANG PLANO PARA AYUSIN ANG 
KAWALAN NG TIRAHAN.

Bumoto ng HINDI sa Inisyatibo Ordinansang ULA dahil nagbabayad na kami para sa isang 
namumugtong at hindi mahusay na burukrasya, ang Awtoridad ng Serbisyo sa Kawalan ng Tirahan 
ng Los Angeles. Ang panukalang ito ay lumilikha ng isa pa! Magkakaroon ito ng 13 miyembro 
na nangangasiwang lupon, kasama ang isang konseho ng nangungupahan, pero wala sa mga 
miyembro ng lupon ang magiging mga kinatawan ng interes ng mga nagbabayad ng buwis. Ang 
mga gastusin sa pangangawisaan pa lamang para sa bagong burukrasyang ito ay aabot sa $640 
milyon sa loob ng sampung taon! At walang plano para ayusin ang kawalan ng tirahan.

SA NGAYON WALA NI ISANG SENTIMO ANG MAAARING GAGASTUSIN PARA TULUNGAN 
ANG MGA TAO UPANG MAKAALIS SA LANSANGAN. 

Bumoto ng HINDI sa Inisyatibo Ordinansang ULA dahil hindi nito pinapahintulutan ang alinman 
sa mga pera mula sa buwis na ito na tumaas para magastos sa mga pang-emerhensya na 

Ang mga pangangatwirang nakalimbag sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga may-akda at 
hindi sinuri para sa katumpakan ng anumang ahensya ng Lunsod.
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silungan o pansamantalang pabahay. Ang buwis na ito ay HINDI isang plano para ayusin ang 
kawalan ng tirahan. Ito ay isang plano upang tulungan ang ilang piling tagapagunlad at mga 
organisasyon na nagseserbisyo sa mga walang tirahan upang pangibabawan ang lahat ng pera 
mula sa pagtaas ng buwis sa mga benta ng tunay na ari-arian. Mahuhulaan mo ba kung sino 
ang nagbayad para mangkolekta ng mga lagda para mailagay ang panukalang ito sa balota?

BUMOTO NG HINDI SA INISYATIBO ORDINANSANG ULA.

Para sa Karagdagang Impormasyon:
Howard Jarvis Taxpayers Association
213-384-9656
info@hjta.org
www.NoNewTaxes.net

Walang Plano. Walang Paraan. Bumoto ng Hindi sa ULA.
Angelenos for Affordability
info@VoteNOonULA.com
www.VoteNOonULA.com

MGA TAONG PUMIRMA SA SAGOT SA PANGANGATWIRANG PANIG SA
INISYATIBO ORDINANSANG ULA

JON COUPAL DR. RUBEN GUERRA, PH.D.
Presidente Tagapangulo at CEO
Howard Jarvis Taxpayers Association Latin Business Association

ANDY BALES GREGORY PLUMMER
Presidente at CEO Minority Small Business Owner
Union Rescue Mission

MICHAEL D. ANTONOVICH DANIEL M. YUKELSON
Superbisor ng County ng Los Angeles Direktor ng Tagapagpaganap
1980-2016, Ret. Apartment Association of Greater 
 Los Angeles
JACK HUMPHREVILLE
Neighborhood Council Budget Advocate

Ang mga pangangatwirang nakalimbag sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga may-akda at 
hindi sinuri para sa katumpakan ng anumang ahensya ng Lunsod.
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PANGANGATWIRANG LABAN SA INISYATIBO ORDINANSANG ULA

BUMOTO NG HINDI SA INISYATIBO ORDINANSANG ULA, isa pang PAGTAAS NG BUWIS 
upang "malutas" ang kawalan ng tirahan. 
 
Ang mga botante ng L.A. ay nagtaas na ng buwis nang DALAWANG BESES para sa pabahay 
at mga serbisyo sa walang tirahan. Ang $1.2 bilyon na hiniram na pera para sa Panukala HHH 
ay dapat inilaan ng pagpapatayo ng 10,000 yunit ng pabahay, ngunit hanggang ngayon ay ito 
hindi nagtagumpay. Ang ating mga dolyar na buwis ay nasayang sa mga nakabukadkad na 
proyekto na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $600,000 bawat yunit. Itinaas ng Panukala 
H ang buwis sa pagbebenta sa County ng L.A. para sa mga serbisyong makakatulong upang 
matapos ang problema sa kawalan ng tirahan. Sa nakalipas na limang taon simula nang 
maipatupad ang mga panukalang ito, bumuti ba o lumala ang kawalan ng tirahan sa Lunsod?

BUMOTO NG HINDI SA INISYATIBONG ORDINANSANG ULA dahil ito ang magiging 
pinakamalaking pagtaas ng buwis sa kasaysayan ng L.A., at babayaran ito ng mga mamimili.

Ang Inisyatibong Ordinansang ULA ay malaking pagtaas ng buwis sa mga benta ng mga tunay 
na ari-arian. Hindi lang ito nakakaapekto sa mga may-ari ng mga mansyon. Ang 4% na buwis 
sa pagbebenta ng mga ari-arian na nagkakahalaga ng higit sa $5 milyon ay tatama sa mga 
tagapagbigay ng pabahay, na gagawing mas mahal ang pagbili ng mga gusali ng tirahang 
paupahan. Sino ang magbabayad noon? Mga nangungupahan, sa pamamagitan ng mas 
mataas na upa. Buwis din ito sa pagbebenta ng mga palengke, sinehan, sentro ng pamilihan, 
pasilidad na pansariling-imbakan, at mga restawran. Sino ang magbabayad para roon? Ang 
mga mamimili, sa pamamagitan ng mas matataas na presyo.

BUMOTO NG HINDI SA INISYATIBONG ORDINANSANG NG ULA dahil lilikha ito ng 
panibagong malaking burukrasya.

Ang mga nagbabayad ng buwis sa Los Angeles ay nagbabayad na ng mga suweldo para sa 
isang malaking burukrasya na siyang dapat ang lumutas sa kawalan ng tirahan, ang Awtoridad 
sa mga Serbisyo ng Kawalan ng Tirahan ng Los Angeles. Maraming empleyado ng LAHSA ang 
may anim na numerong suweldo. Bakit tayo dapat magbayad para sa isang bagong burukrasya 
na puno ng mataas na suweldo na mga burukrata na tumatantya kung paano gagastusin ang 
mga dolyar ng buwis sa mga bagong kontrata? Hindi ka-takataka na tinawag ng ilang mga 
Angeleno ang kasalukuyang sistema na "Pang-industriyang Palansak ng Kawalan ng Tirahan."

BUMOTO NG HINDI SA INISYATIBONG ORDINANSANG ULA dahil nagtatatag ito ng 
dalawang bagong lupon ng gobyerno…at higit pang burukrasya. 

Lumilikha ito ng isang 13-miyembrong komite kasama ang isang konseho ng nangungupahan. Ang 
mga miyembro ng lupon na ito ay hindi inihalal at hindi mananagot sa kung kanino man. Magagawa 
rin nilang kumuha ng magastos na mga kasangguni sa labas, at walang miyembro ng komite ang 
kukunin mula sa mga grupong kumakatawan sa mga interes ng mga nagbabayad ng buwis. 

Ang mga pangangatwirang nakalimbag sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga may-akda at 
hindi sinuri para sa katumpakan ng anumang ahensya ng Lunsod.
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BUMOTO NG HINDI SA INISYATIBONG ORDINANSANG ULA dahil tinatayang kalahati 
lang ng kita nito ang mapupunta sa pagtatayo at rehabilitasyon ng abot-kayang pabahay. 

Tinatantya din na humigit-kumulang isang-kapat ng pagpopondo ng panukala ay mapupunta sa 
tulong sa kita at mga ayuda. Ang isa pang malaking bahagi - $640 milyon sa loob ng sampung 
taon - ay mapupunta sa "mga gastos sa pangangasiwa."

BUMOTO NG HINDI SA INISYATIBONG ORDINANSANG ULA dahil walang planong ayusin 
ang kawalan ng tirahan. 

Ang isang tunay na solusyon sa kawalan ng tahanan ay dapat tugunan ang lahat ng sanhi at 
krisis na humahantong sa hindi katanggap-tanggap na trahedya ng mga taong nabubuhay at 
namamatay sa mga bangketa. Ang isang tunay na solusyon ay nangangailangan ng isang 
komprehensibong patakaran na kinabibilangan ng mga sapat na pasilidad at serbisyo para 
sa pangangalaga sa kalusugan ng isip at paggamot para sa karamdamang pag-aabuso ng 
sangkap, pati na rin ang mga serbisyo para sa mga biktima ng karahasan sa tahanan. Ang 
pabahay ay isa lang bahagi ng isang komprehensibong solusyon. Ipinagpapatuloy ng ULA ang 
nabigong kasalukuyang katayuan na hindi man lang makasabay sa pagtaas ng populasyon ng 
mga taong walang tirahan.

BUMOTO NG HINDI SA INISYATIBONG ORDINANSANG ULA dahil tinatanggihan nito ang 
pagpopondo sa mga pang-emerhensya na silungan.

Ang Inisyatibong Ordinansang ULA ay magtataas ng mga buwis nang humigit-kumulang 
$8 bilyon sa loob ng 10 taon ngunit walang kahit isang sentimos ang maaaring gastusin sa 
pagtatayo ng pansamantalang pabahay o mga pang-emerhensyang silungan upang ligtas na 
mailabas ang mga tao sa mga lansangan para mahanap ang pangangalagang kailangan nila. 
Makabuluhan ang ipinapahiwatig ng pagbubukod na ito, hindi ba? Ang buwis na ito ay tungkol 
sa pagtulong sa ilang piling tagapagunlad, hindi sa mga taong walang tirahan.

BUMOTO NG HINDI SA INISYATIBONG ORDINANSANG ULA. 

Para sa Higit Pang Impormasyon:
Howard Jarvis Taxpayers Association
213-384-9656
info@hjta.org
www.NoNewTaxes.net

Walang Plano. Walang Paraan. Bumoto ng Hindi sa ULA.
www.VoteNOonULA.com

Ang mga pangangatwirang nakalimbag sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga may-akda at 
hindi sinuri para sa katumpakan ng anumang ahensya ng Lunsod. 
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MGA TAONG PUMIRMA SA PANGANGATWIRANG LABAN SA INISYATIBO 
ORDINANSANG ULA

JON COUPAL GREGORY PLUMMER
Presidente May-ari ng Maliit na Negosyo ng Minorya 
Howard Jarvis Taxpayers Association 

MICHAEL D. ANTONOVICH DANIEL M. YUKELSON
Superbisor ng County ng Los Angeles Direktor ng Tagapagpaganap
Ret., 1980-2016 Apartment Association of Greater 
 Los Angeles
JACK HUMPHREVILLE
Neighborhood Council Budget Advocate
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SAGOT SA PANGANGATWIRANG LABAN SA INISYATIBONG ORDINANSA ULA 

Maraming maling akala ang oposisyon, na hindi nakakabigla dahil marami sa kanila ay mga 
tagapagunlad ng tunay na ari-arian—at hindi mga eksperto sa kawalan ng tirahan. 

Ang ULA ay isang bagong pamamaraang binuo ng mga eksperto sa kawalan ng tirahan, 
para magkaroon ng agarang epekto. Narito kung paano ito naiiba:

• Namumuhunan ang ULA sa mga makabagong solusyon na lilikha ng pabahay nang 
mas mabilis at sa mas mababang halaga kaysa sa nasubukan na noon. Kabilang dito 
ang pagbili at pagbalik-loob ng mga kasalukuyang ari-arian tulad ng mga panunuluyan 
at mga gusaling may paupahang kuwarto. 

• Pipigilan ng ULA ang bagong kawalan ng tirahan bago pa ito magsimula, na magtataas 
ng tinatayang $240 milyon bawat taon para protektahan ang mga nakatatanda, mga 
taong may kapansanan, at iba pang nasa panganib ng kawalan ng tirahan (batay sa 
datos ng 2021-2022).

• Sa susunod na sampung taon, ang Panukalang ULA ay magtataas ng mas maraming 
mapagkukunan upang matugunan ang kawalan ng tirahan ng mas mahusay kaysa sa 
dating karanasan ng Lunsod ng LA.

• Babayaran ito ng mga milyonaryo at bilyonaryo. Hindi tulad ng mga nakaraang panukala, 
ang karamihan ng mga tao sa LA ay hindi magbabayad ng kahit isang sentimos.

• Ang ULA ay pangangasiwaan ng isang independiyenteng lupon ng mga eksperto, hindi 
ng mga pulitiko. 

Ang ULA ay isinulat ng mga tagapagtaguyod ng karapatan ng mga nangungupahan, 
mga tagabigay ng abot-kayang pabahay, at mga unyon ng manggagawa na higit na 
nagmamalasakit sa mga nagtatrabahong pamilya sa Los Angeles kaysa sa iyong 
karaniwang taong maimpluwensiya sa tunay na ari-arian.

• Sa tuwing may humihiling sa napakayaman na magbayad ng buwis, gumagamit sila ng 
mga taktika sa pananakot. Huwag magpalinlang dito.

• Ayon sa tanggapan ng tagapagsuri ng LA County, may $122 bilyon ang ari-arian ng 
LA County higit pa sa halaga sa nakaraang taon. Gayunpaman, ang buwis na ito ay 
ilalapat lamang sa 2.5% ng mga benta ng bahay at kondominyum noong 2021-2022.  
Kayang bayaran ng mga milyonaryo at bilyonaryo ang kanilang mga buwis.

• Ang aming mga kalaban ay nangangatwiran na ang buwis sa milyon-milyong dolyar 
na tunay na ari-arian ay tatagas sa mga nangungupahan. Huwag hayaang matabunan 
ang katotohanan ng mga taktika ng pagkatakot.  Ang mga bilyunaryo at korporasyon 
ng mga tunay na ari-arian ay labag sa ating panukala sa balota dahil kakailanganin 
nitong bayaran ang bayarin para sa abot-kayang pabahay.

Ang mga pangangatwirang nakalimbag sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga may-akda at 
hindi sinuri para sa katumpakan ng anumang ahensya ng Lunsod.
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Gusto nilang palampasin mo ang pagkakataong ito na mayroon kang magagawa tungkol 
sa kawalan ng tahanan. Ito ang dahilan kung bakit hindi makapaghintay ang LA:

• 80% ng mga nakatatanda sa Los Angeles ay nabibigatan sa upa, ayon sa Sentro para 
sa Patakaran ng Paniniliksik ng Kalusugan ng UCLA. Tutulong ang ULA na protektahan 
ang mga nakakatandang mababa ang kita na nasa panganib na mawala ng tirahan.

• Araw-araw, 227 tao sa LA ang nawawalan ng tirahan, batay sa mga opisyal na 
resulta ng 2020 bilang ng walang tirahan. Kung naipasa ang ULA noong nakaraang 
taon, dapat ay nakalikom ng $240 milyon para maiwasan ang kawalan ng tirahan at 
$565 milyon para magtayo ng pabahay para sa mga taong nakakaranas ng kawalan 
ng tirahan. 

• Ang panukala ay nagbibigay din ng pondo upang makatulong na protektahan ang 
mga nangungupahan. Taun-taon, ang ULA ay maaaring magbigay ng tinatayang 
5,100 sambahayan ng tulong sa emerhensiyang paguupa, halos 13,000 sambahayan 
ang matutustusan ang kita, at tinatayang 23,000 sambahayan na may tagapagpayo na 
ayon sa batas at pagtanggol sa pagpapaalis. 

Katulad mo, nabigo kami sa kakulangan ng abot-kayang pabahay at hindi epektibong solusyon 
sa pabahay ng populasyong walang tirahan.  Ito ang dahilan kung bakit kami kumilos at isinulat 
namin ang Panukala ULA.

Bumoto ng OO sa ULA upang lubos na mabawasan ang kawalan ng tirahan sa pamamagitan 
ng mga komprehensibong estratehiya na hindi pa naisagawa sa antas na ito. 

MGA TAONG PUMIRMA SA SAGOT SA PANGANGATWIRANG LABAN SA
INISYATIBO ORDINANSANG ULA 

STEVE DIAZ TAKAO SUZUKI
Tagapagbigay ng Serbisyo para sa Tagapagbigay ng Abot-kayang Pabahay  
Walang Tirahan ng Skid Row ng Little Tokyo 

NORA HERNANDEZ ELI LIPMEN
Nangungupahan ng South Los Angeles May-ari ng Tirahan ng West Adams

ANTONIO SANCHEZ
Pinuno ng mga Manggagawa

Ang mga pangangatwirang nakalimbag sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga may-akda at 
hindi sinuri para sa katumpakan ng anumang ahensya ng Lunsod.
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INISYATIBONG ORDINANASA ULA

PONDO PARA SA MGA PROGRAMA SA ABOT‑KAYANG PABAHAY AT TULONG SA 
NANGUNGUPAHAN SA PAMAMAGITAN NG ESPESYAL NA BUWIS SA MGA PAGLILIPAT 
NG TUNAY NA ARI‑ARIAN NA MAHIGIT SA $5 MILYON. INISYATIBONG ORDINANASA.

Ang iminungkahing ordinansa ay magtatatag at mag‑papahintulot ng mga programa upang 
madagdagan ang abot‑kayang pabahay at magbigay ng mga mapagkukunan sa mga 
nangungupahan na nanganganib sa kawalan ng tirahan. Ang mga programa ay popondohan 
sa pamamagitan ng karagdagang buwis sa mga benta at paglilipat ng tunay na ari‑arian na 
hihigit sa ilang mga limitasyon. Ang antas ng buwis ay magiging 4% ng konsiderasyon o halaga 
kapag ang ari‑arian na inilipat ay lumampas sa $5 milyon ngunit mas mababa sa $10 milyon, at 
5.5% kapag ang ari‑arian na inilipat ay $10 milyon o mahigit. Hindi papatawan ng bagong buwis 
ang mga kwalipikadong organisasyon sa abot‑kayang pabahay. Ang mga pondo ng programa 
ay pangunahing ilalaan para sa mga programang sumusuporta at abot‑kayang pabahay, 
kabilang ang pagpapaunlad, pagpapatayo, pagkuha, rehabilitasyon, at pagpapatakbo ng 
pabahay. Ang mga pondo ay ilalaan din para sa pananalapi, pang‑edukasyon, at iba pang mga 
mapagkukunan sa mga mababa ang kita at iba pang mga nangungupahan na nasa panganib 
ng kawalan ng tirahan, paglilipat, o pagpapaalis. Ang ordinansa ay lilikha ng isang Komite ng 
Mamamayang Tagapangasiwa upang bumuo ng mga alituntunin sa pagpopondo, pagsagawa 
ng mga pagtatasa ng pangangailangan sa pabahay, pagsusubaybay ng pagpapatupad ng 
programa, at pagsusuri ng paggamit paggasta ng pondo.

TEKSTO NG IMINUMUNGKAHING PANUKALA SA BALOTA

ORDINANSA BLG. ____________________________

IPINAG‑AATAS NG MGA MAMAMAYAN NG LUNSOD NG LOS ANGELES 
ANG MGA SUMUSUNOD:

Programa ng Los Angeles para Maiwasan ang Kawalan ng Tirahan at Mapondohan ang 
Abot‑kayang Pabahay (“House LA”)

SEKSYON 1: Sa pamamagitan nito, isinasaad ng Mga Mamamayan ng Lunsod ng Los Angeles 
ang mga sumusunod:

a. Dahil sa tumataas na upa, malawakang pagpapaalis ng mga nangungupahan, at 
kakulangan ng abot‑kayang pabahay, Los Angeles ang lunsod na may pinakamatinding krisis 
sa pabahay at kawalan ng tirahan sa buong bansa.

b. Ang isang sambahayan ay itinuturing na pasanin ang gastos kapag sila ay nagbabayad 
ng higit sa 30% ng kanilang kita ng sambahayan sa mga gastos sa pabahay. Noong 2019, 
ang Lunsod ng Los Angeles (“ang Lunsod” o “Lunsod”) ang may mas mataas na porsyento 
ng mga nangungupahan na sambahayan na pasanin ang gastos sa pabahay (59%) kaysa 
sa ibang pangunahing lunsod sa Amerika. Humigit‑kumulang 32% ng mga nangungupahan 
sa Lunsod ang pinapasan ang gastos, ibig sabihin ay gumagastos sila ng higit sa 50% ng 
kanilang kita sa upa. Dahil sa labis na paggasta ng mga pamilya sa mga gastusin sa pabahay, 
nababawasan ang kanilang laang‑gugulin sa pangangalagang pangkalusugan, pag‑aalaga sa 
bata, edukasyon, masustansyang pagkain, pagiipon at pagreretiro, at iba pang gastusin sa 
sambahayan. Bukod sa epekto sa mga kahihinatnan sa kalusugan, edukasyon, at ekonomiya 
ng mga residente ng Lunsod, mas malawak pa ang epekto nito dahil nababawasan ang 
panggastos ng mga Angeleno sa mga lokal na negosyo. Bukod pa rito, ang mga kabataan at 
mga tao sa Sambahayan na mas Mababa ang Kita ay umaalis sa rehiyon partikular na dahil sa 
mataas na gastos sa pabahay, isang dinamikong binanggit ng mga rehiyonal na ekonomista 
bilang pangunahing alalahanin ng Lunsod ay ang mga pagkakataon ng paglago ng ekonomiya 
at na ipinaglalaban ng mga lokal na negosyo ang kagipitan sa paghahanap ng mga empleyado.
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c. Sa 42% ng mga nakatatanda sa Lunsod (mga taong may edad na 65 taon pataas) 
na nangungupahan, 65% ang nabibigatan sa gastusin. Sa 58% ng mga nakatatanda na 
nagmamay‑ari ng kanilang mga tahanan, higit sa 38% ang nabibigatan sa gastusin. Sa 
mahabang panahon ang pagkukulang nang hindi pagiging abot‑kaya ng pagpabahay ay lubos 
na nakakaapekto sa katatagan ng pamahayan lalo na sa mga kabataan, mga nakatatanda, 
taong nasa mga Sambahayang may mas Mababa ang Kita, at kanilang mga Komunidad. Ang 
dalawang pangkat ng edad sa Lunsod na may pinakamataas na antas ng pasanin sa upa ay 
mga kabataan na may edad 18‑24 taong gulang at mga nakatatanda na may edad 65 taong 
gulang at pataas.

d. Isa sa mga pangunahing dinamika na pinagbabatayan ng krisis sa pabahay ay ang mga 
upa ay mas mabilis na tumataas kaysa sa mga sahod. Ang panggitna na kita ng sambahayan 
noong 2019 ay $62,142, mas mababa kaysa sa county o estado. Dalawampu't dalawang 
porsyento ng mga pamilya sa Lunsod ang kumikita nang wala pang $25,000/taon at 42% 
ang kumikita nang wala pang $50,000/taon. Ang sahod ay napag‑iwanan na ng gastusin para 
makapamuhay sa Lunsod; ang limang tinatayang pangunahing trabaho hanggang 2028 ay may 
panggitina na kita na wala pang $31,250, na nagpapahiwatig ng agarang pangangailangan ng 
pabahay para sa mga taong nasa mga Sambahayang may Matindi ang Baba ng Kita, Sobrang 
Baba at Talagang Napakababa ang Kita.

e. Mas pinatindi pa ng pandemyang COVID‑19 ang pagiging kawalang‑tatag ng pabahay sa 
mga may mababang kita sa Lunsod at dahil dito, mas lumalaki ang posibilidad na mawalan sila 
ng tirahan.

f. Noong 2020, 41,290 katao ang nakakaranas ng kawalan ng tirahan sa Lunsod ng 
Los Angeles. Humigit‑kumulang 70% ng populasyon na ito ay nananatiling walang silungan, 
naninirahan sa mga bangketa, sa ilalim ng mga tulay, at sa mga parke ng Lunsod. Ito ay naging 
isang makataong krisis, na higit sa lahat ay sanhi ng hindi pagkilos ng gobyerno.

g. Sa kabila ng patuloy na pagtaas sa epektibong pabahay ng mga taong walang tirahan 
sa Lunsod ng Los Angeles, noong 2020, nagkaroon ng 16.1% na pagtaas (hanggang 41,290) 
sa bilang ng mga walang tirahan sa Lunsod, dahil sa pang‑ekonomiyang panggigipit ng 
mga nawalan ng trabaho, pagpapaalis o pagtaas ng upa. Ang mga epektibong pang‑iwas 
na interbensyon, kabilang ang makabuluhang pagtaas ng produksyon ng abot‑kaya at 
sumusuportang pabahay at pagpapalakas ng mga proteksyon ng nangungupahan, ay 
maaaring kapansin‑pansing mababaligtad ang pag‑ulit nito at mabawasan ang bilang ng mga 
taong nakakaranas ng kawalan ng tirahan sa ating mga lansangan.

h. Tinatayang 30,000 pormal na pagpapaalis ang isinampa sa Lunsod ng Los Angeles bawat 
taon at ang karamihan sa mga nangungupahan na nakatanggap ng paunawa sa pagpapaalis 
ay walang kakayanang makipag‑ugnayan sa abogado at hindi alam kung paano gamitin 
ang kanilang mga karapatan. Ang mga kaso ng pagpapalayas ay maaaring maging lubhang 
kumplikado at teknikal; mahirap matagumpay na ipagtanggol ang isang kaso ng pagpapalayas 
nang walang abogado. Ang kawalan ng tirahan ay maaaring maiwasan at mabawasan sa 
pamamagitan ng pagbibigay ng payo sa mga taong nahaharap sa pagpapaalis; sa mga lokal na 
lugar kung saan ang mga tao ay may karapatang humiling ng payo, humigit‑kumulang 86% ng 
mga kinakatawang nangungupahan ay nananatiling nakapabahay.

i. Habang patuloy na tumataas ang mga upa sa buong Lunsod, malakas ang insentibo upang 
itulak palabas ang mga nangungupahan sa mga paupahang bahay na pinapatatag‑ang‑upa at 
ang panliligalig ay pangunahing dahilan ng mga impormal na pagpapaalis.

j. Ang kakulangan sa pagkuha sa abot‑kaya, malusog, at matatag na pabahay ay isang 
patuloy na isyu na nangangailangan ng mga seryosong interbensyon sa patakaran at patuloy 
na pampublikong pagpopondo. Sa kabila ng makasaysayan at patuloy na pagsisikap ng 
Lunsod na masiguro at maglaan ng pondo para sa abot‑kayang pabahay, ang isa sa mga 
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pangunahing nagtulak sa krisis na ito ay ang kakulangan ng sapat na kita upang mapanatili at 
makagawa ng mga abot‑kayang pabahay at kakulangan ng sapat na pondo upang suportahan 
ang mga nangungupahan na manatili sa kanilang mga tahanan.

k. Ang Lunsod ng Los Angeles ay karaniwang kulang ng inilalaan na abot‑kayang pabahay 
sa Rehiyonal na Pagtatasa sa Pangangailangan sa Pabahay at magpapatuloy nang walang 
karagdagang mga interbensyon sa patakaran tulad ng isang nakatuong pinagmumulan ng 
pagpopondo.

l. Ang Elemento ng Pabahay ng Lunsod (The City's Housing Element) 2021‑2029 ay 
kinabibilangan ng maraming abot‑kayang pabahay at mga layunin sa pag‑iwas sa kawalan ng 
tirahan at mga programa sa pagpapatupad, kabilang ang: Programa 20 upang suportahan ang 
mga karagdagang permanenteng mapagkukunan ng abot‑kayang pabahay at pagpopondo sa 
proteksyon ng umuupa para sa Lunsod, kabilang ang mga opsyon para sa lokal na pagbuo 
ng mga pondo, kabilang ang progresibong buwis sa mga dokumento ng paglilipat ng tunay 
na ari‑arian; Programa 16 upang bigyang‑prayoridad ang pampublikong lupain para sa mga 
bagong modelo ng abot‑kayang pagpapaunlad at kontrol ng pabahay, kabilang ang mga 
Komunidad ng Lupaing Pinagkatiwala o panlipunan/pampublikong pabahay; at Programa 88 
upang ipatupad ang Programang Depensa sa Pagpapalayas at ang Programang "Karapatang 
Magpapayo" para sa pagsusuri sa karapatan ng nangungupahan. Ang bagong pagpopondo 
para sa mga Programang ito ay makakatulong sa Lunsod na sumunod sa 2021‑2029 na 
Elemento ng Pabahay at matugunan ang mga obligasyon nito sa Rehiyonal na Pagtatasa sa 
Pangangailangan sa Pabahay para sa siklo ng elemento ng pabahay sa ngayon at sa mga mga 
susunod na siklo.

m. Ang mga regular na pasahero ng pampublikong sasakyan na pangunahin sa Lunsod ng 
Los Angeles ay malamang na Matinidi, Malubha at Napakababa ang Kita; kalahati ng mga 
pasahero ng bus na sinuri ng Los Angeles Metropolitan Transportation Authority (“LA Metro”) 
na sakay ng mga bus ng LA Metro ay kumita ng mas mababa sa $18,000 bawat taon bago ang 
pandemyang COVID‑19. Ang paglipat ng mga sambahayan ng mga pasahero ng sasakyang 
pampasahero mula sa mga lugar na masagana sa sasakyang pang pasahero ng Lunsod 
ay nag‑aambag sa pagbaba sa kabuuang bilang ng mga sasakyang pang pasahero. Ito ay 
negatibong nakakaapekto sa kalidad ng hangin at pagsisikip ng trapiko sa Lunsod at ito ay 
isang malaking balakid sa pagtugon sa mga problema ukol sa paglalabas ng mga karbon sa 
ating rehiyon.

n. Ang mga lugar ng Lunsod na may pinakamababang antas ng produksyon ng abot‑kayang 
pabahay ay nangyayari sa mga lugar na may Pinakamataas at Mataas na Oportunidad ng 
Lunsod (“Mataas na Oportunidad”), na sumasalamin sa mga lugar na may mataas na antas 
na mapagkukunan ng mga oportunidad sa ekonomiya, mga mapagkukunan, at mga pasilidad 
ayon sa Mapa ng Lugar ng Oportunidad mula sa Komite ng Pinaglalaanang Kredito na Buwis 
sa Estado ng California at ng Departamento ng Pabahay at Pagpapaunlad ng Komunidad 
ng Estado ng California. Sa ulat noong 2021 ng Departamento ng Pagpaplano ng Lunsod at 
Pabahay ng Lunsod ng Los Angeles, napag‑alamang 6% lamang ng tulong sa pananalapi na 
abot‑kayang pabahay ang itinayo sa mga lugar na Lunsod na may Mataas ang Oportunidad.

o. Ang mga bagong pagpopondo at mga programa para sa abot‑kayang pabahay at 
proteksyon sa kawalan ng tirahan ay kinakailangan upang madagdagan ang kasalukuyang 
pagpopondo at mga programa ng Lunsod.

p. Ang pagtaas ng Buwis sa Paglilipat ng mga Tunay na Ari‑arian sa pinakamataas na presyo 
na mga ari‑arian sa Lunsod ay bubuo ng patuloy na kita sa mapagkukunan na magbibigay‑daan 
sa Lunsod na gumamit ng matatag na mga patakaran at kasanayan upang aktibong mapanatili 
ang mga mahihinang sambahayan mula sa pagkawala ng kanilang mga tahanan at sa halip ay 
bumuo ng malaking bilang ng mga tahanan na abot‑kaya sa mga Sambahayan na mas Mababa 
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ang Kita sa Lunsod, sa gayon ay direktang mapipigilan at mababawasan ang kawalan ng tirahan 
sa buong Lunsod at pagpapababa ng mga gastos sa pabahay ng Lunsod.

q. Pinoprotektahan ng inisyatiba ang mga nangungupahan, kabilang ang mga nakatatanda 
sa mga Sambahayang Mas Mababa ang Kita at mga taong may kapansanan, mula sa sapilitang 
kawalan ng tirahan o sapilitang pinaalis sa pamamagitan ng (a) pagbibigay ng panandaliang 
pang‑emerhensiyang pagpopondo sa mga nangungupahan ng sambahayan na nanganganib 
na mawalan ng tirahan; (b) pagbibigay ng suporta sa kita para sa mga nakatatanda at mga taong 
may kapansanan na pasan‑pasan ang upa; (c) pagbibigay ng outreach, edukasyon at mga 
serbisyo sa nabigasyon para sa mga nangungupahan; (d) pagbibigay ng mga legal na serbisyo 
sa mga nangungupahan sa mga Sambahayang Mas Mababa ang Kita na nasa panganib na 
mapaalis; at (e) pagsubaybay, pagpapatupad at pagpapaalam sa mga nangungupahan tungkol 
sa mga proteksyon ng Lunsod laban sa panliligalig ng mga nangungupahan.

r. Ang inisyatiba ay magdaragdag sa pagpapaunlad at pangangalaga sa mga abot‑kayang 
pabahay para sa mga taong nasa Sambahayan ng Mababa ang Kita sa pamamagitan ng: 
(a) Pamumuhunan sa pagpapaunlad ng mga bago at umiiral na mga modelo ng abot‑kayang 
pabahay sa maraming pamilya; (b) Pagbuo sa kasalukuyang mga kasanayan para sa pampubliko 
o komunidad na pagkuha ng paupahang pabahay upang makapagbigay ng permanente na pang 
abot‑kaya at payagan ang pagmamay‑ari ng komunidad at/o pampublikong sektor; (c) Pagbabago 
ng mga estratehiya sa paggawa ng pabahay na nagbibigay‑diin sa permanente na pang abot‑kaya, 
paggamit ng mga makabagong estratehiya sa pagpopondo, pagpapalawak ng mga pamamaraan 
ng pagmamay‑ari at paggamit ng mga nangungunang teknolohiya sa pagpapatayo; (d) Paggamit 
ng mga pondo para sa mga subsidyo sa upa na nakabatay sa pag‑unlad upang tumulong na 
lumikha ng mga opsyon sa abot‑kayang pabahay para sa Mga Sambahayan na Lubhang 
Napakababa ang Kita; at (e) Pagsisiguro na ang mga pondo ng programa ay namumuhunan hindi 
lamang sa pagpapaunlad ng abot‑kayang pabahay kundi upang pasiglahin ang pagkamalikhain sa 
produksyon at pangmatagalang pagtatakda ng layunin.

s. Ang mga programa at patakarang pinondohan sa pamamagitan ng inisyatiba na ito ay 
palalawakin sa paraang matutugunan ang paghihiwalay ng lahi, lansagin ang mga kasanayan 
sa pagbubukod ng lahi, at itaguyod ang pagkakapantay‑pantay ng lahi sa mga pagkakataon sa 
pabahay, akademiko, at ekonomiya.

t. Ang Artikulo XXXIV ng Konstitusyon ng Estado ng California (“Artikulo XXXIV”) ay 
nagtatadhana na walang mababang‑renta na proyektong pabahay ang dapat bubuoin, itatayo, 
o makukuha sa anumang paraan ng anumang pampublikong katawan ng estado hanggang 
sa karamihan ng mga kwalipikadong botante ng lunsod, bayan o county, ayon sa sitwasyon, 
kung saan ito ay iminungkahing bumuo, magtayo, o kumuha ng proyekto, ang pagboto sa 
naturang isyu, aprubahan ang naturang proyekto sa pamamagitan ng pagboto pabor dito sa 
isang halalan na gaganapin para sa layuning iyon, o sa anumang pangkalahatan o espesyal na 
eleksyon.

u. Direktang makikinabang ang Lunsod ng Los Angeles at ang mga residente nito mula sa 
pagpapaunlad, pagpapatayo, pagkukuha, at pangangasiwa ng karagdagang mga yunit ng 
tirahan para sa mga pamilya at sambahayan na mababa ang kita.

v. Layunin ng mga botante, sa pagpapatibay sa inisyatibang ito, na tiyaking gagamitin ang 
mga malilikom na buwis sa Buwis sa Mga Solusyon sa Kawalan ng Tirahan at Pabahay sa 
pagpopondo sa mga layuning nakasaad sa Programang House LA. 

Kaya ngayon, batay sa mga natuklasang ito, ipinapahayag ng mga tao na pinagtibay ng Lunsod 
ng Los Angeles ang batas na nakapaloob dito upang protektahan ang mga nangungupahan, 
gumawa, at mapanatili ang abot‑kayang pabahay, at maiwasan ang kawalan ng tirahan.
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SEKSYON 2: Kabanata II, Artikulo 1.9 ng Kodigo ng Munisipal ng Lunsod ng Los Angeles ay 
sinususugan ang mga sumusunod (na may ganitong tipong pagtanggal na nagpapahiwatig ng 
tinanggal na teksto, at salungguhit na nagpapahiwatig ng bagong teksto ):

SEK. 21.9.2. IPINAPATAW NA BUWIS.

(a) Sa pamamagitan nito ay ipinapataw sa bawat kasulatan, instrumento o pagsulat kung saan ang 
anumang mga lupain, paupahan, o iba pang ari‑arian na ibinenta sa loob ng Lunsod ng Los Angeles 
ay dapat ipagkaloob, italaga, ilipat o kung hindi man ay isalin sa, o ipagkatiwala, sa mamimili o 
mga mamimili, o sinumang ibang tao o mga tao, sa pamamagitan ng kanyang direksyon, kapag 
ang pagsasaalang‑alang o halaga ng interes o ari‑arian ay isinalin (hindi kasama ang halaga ng 
anumang prenda o hawak na natitira sa oras ng pagbebenta) ay lumampas sa $100.00, isang buwis 
sa antas na $2.25 para sa bawat $500.00 o piraso na bahagi nito.

(b) Bilang karagdagan sa at hiwalay sa anumang buwis na ipinataw sa ilalim ng Subseksyon 
(a) ng seksyong ito, simula nang Abril 1, 2023, sa pamamagitan nito ay ipinapataw ang buwis 
na kilala bilang “Homelessness and Housing Solutions Tax” sa bawat kasulatan, instrumento 
o pagsulat kung saan ang anumang mga lupain, pauhapan, o iba pang ari‑arian na ibinenta sa 
loob ng Lunsod ng Los Angeles ay dapat ipagkaloob, italaga, ilipat o kung hindi man ay isinalin 
sa, o ipagkatiwala, sa mamimili o mga mamimili, o sinumang ibang tao o mga tao, ng kanyang o 
kanilang direksyon, kapag ang pagsasaalang‑alang o halaga ng interes o ari‑arian na ipinadala 
(kabilang ang halaga ng anumang prenda o hawak na natitira doon sa oras ng pagbebenta) ay 
lumampas sa:

(1) $5,000,000 ngunit mas mababa sa $10,000,000, sa buwis na ang antas ay 4% ng 
konsiderasyon o halaga; o

(2) $10,000,000 o mahigit, sa buwis na ang antas ay 5.5% ng konsiderasyon o halaga.

(c) Dapat ayusin ng Direktor ng Pananalapi para sa Lunsod ng Los Angeles ang 
pagsasaalang‑alang o mga limitasyon ng halaga na itinakda sa Subseksyon (b) ng seksyong 
ito na isinasaayos taun‑taon batay sa Bureau of Labor Statistics Chained Consumer Price 
Index (C‑CPI‑U) , alinsunod sa mga alituntunin at pamamaraan na itinatag niya alinsunod sa 
Subseksyon (c) ng Seksyon 21.9.11 ng Kodigong ito.

SEK. 21.9.11. MGA TUNGKULIN NG CLERK.

(a) Ang Direktor ng Pananalapi, sa kanyang kapasidad bilang Kolektor ng Buwis ng Lunsod ng 
Los Angeles, ay itinalaga bilang opisyal ng Lunsod na responsable sa pagpapanatili ng mga 
relasyon sa County ng Los Angeles para sa layunin ng pangangasiwa ng buwis na ipinataw sa 
ilalim ng artikulong ito at pagtanggap at pagsusuri ng kwenta para sa mga pondong nakolekta 
sa ilalim nito.

(b) Kung ang County ng Los Angeles ay hindi nakakolekta ang ng buwis na dapat bayaran 
sa ilalim ng artikulong ito, o anumang bahagi ng naturang buwis, ang Direktor ng Pananalapi 
ay magkakaroon ng kapangyarihan at tungkulin na ipatupad ang lahat ng mga probisyon ng 
artikulong ito. Sa ganoong kaso, ang mga buwis sa Lunsod ay ang pagtatala sa County ng 
Los Angeles ng anumang nakasulat na instrumento na napapailalim sa buwis at ang Direktor 
ng Pananalapi ay maaaring gumawa ng pagtatasa para sa mga buwis na hindi binayaran sa 
paraang itinakda sa Seksyon 21.16 ng Kodigong ito, at gumawa ng mga pagsausauli ng mga 
ibinayad gaya ng ibinigay sa Seksyon 22.13 ng Kodigong ito.

(c) Ang Direktor ng Pananalapi ay pinahintulutan at binibigyan ng kapangyarihan, na naaayon sa 
naaangkop na batas at sa mga layunin ng artikulong ito, na maglabas ng anumang mga tuntunin 
at regulasyon na makatwirang kinakailangan upang ipatupad at pangasiwaan ang artikulong 
ito, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa mga regulasyong higit na tumutukoy sa terminong 
“ari‑ariang ibinenta” sa Seksyon 21.9.2 ng artikulong ito at pagtatatag ng mga pamamaraan 
para sa pangangasiwa ng mga pagbubukod sa buwis na ipinataw sa ilalim ng artikulong ito. Ang 
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Direktor ng Pananalapi ay dapat magbigay ng makatwirang paunawa bago ang petsa ng bisa ng 
anumang mga tuntunin o regulasyon na ipinahayag alinsunod sa seksyong ito.

SEK. 21.9.14. PAGBUBUKOD—KWALIPIKADONG ORGANISASYON PARA SA ABOT‑KAYANG 
PABAHAY

Ang Buwis para sa Kawalan ng Tahanan at Solusyon sa Pabahay na ipinataw ng Subseksyon 
(b) ng Seksyon 21.9.2 ng Kodigo na ito ay hindi dapat ilapat sa anumang kasulatan, instrumento o 
sulat kung saan ang anumang mga lupain, paupahang bahay, o iba pang ari‑arian na ibinenenta 
sa loob ng Lunsod ng Los Angeles. ay pagkakalooban, itatalaga, ililipat o kung hindi man ay 
magbibigay kahulugan sa, o ipagkakalooban sa, sa mamimili o mga mamimili, o sinumang ibang 
tao o mga tao, sa pamamagitan ng kanyang direksyon kung ang nasabing naglilipat ay: (1) isang 
hindi pangkalakal na entidad sa loob ng Internal Revenue Code Seksyon 501(c)(3); (2) isang 
Pinagkatiwalaang Lupain ng Komunidad, gaya ng tinukoy sa Seksyon 22.618.2 ng Kodigo ng 
Administratibo ng Los Angeles; (3) isang Kooperatiba ng Limitadong‑Halagang Pabahay, gaya 
ng tinukoy ng Kodigo Sibil ng California Seksyon 817; o (4) isang limitadong pakikipagsosyo 
o limitadong pananagutan na kumpanya kung saan ang mga alinsunod sa batas ng mga hindi 
pangkalakal na korporasyon, Pinagkatiwalaang Lupain ng Komunidad, at/o Kooperatiba ng 
Limitadong‑Halagang Pabahay lamang ang mga pangkalahatang kasosyo o miyembro ng 
pamamahala. Upang maging kuwalipikado para sa pagbubkod sa ilalim ng seksyong ito, ang mga 
naglilipat o isa sa mga kasosyo o miyembro nito ay dapat magpakita ng kasaysayan ng abot‑kayang 
pabahay na pag‑unlad at/o abot‑kayang karanasan sa pamamahala ng ari‑arian ng pabahay, 
gaya ng tinutukoy ng Departmento na Pabahay ng Los Angeles, o ng kahalili nitong ahensya, 
ayon sa sa isang pamamaraan na ipapapahayag ng Departmento na Pabahay ng Los Angeles, 
o ng kahalili nitong ahensya. Ang Pinagkatiwalang Lupain ng Komunidad at Kooperatiba ng 
Limitadong‑Halagang Pabahay ay maaaring maging kwalipikado para sa isang pagbubukod sa 
ilalim ng subseksyon na ito nang hindi nagpapakita ng kasaysayan ng abot‑kayang pabahay at/o 
karanasan sa pamamahala ng abot‑kayang pabahay sa pamamagitan ng (a) pakikipagsosyo sa 
mga may karanasan na organisasyong hindi pangkalakal bilang Departmento sa Pabahay ng 
Los Angeles, o ang kahalili nitong ahensya, ay tumutukoy sa mga tuntuning iyon nang pare‑pareho 
sa layunin ng Artikulo 9 ng Kabanata 24 ng Dibisyon 22 ng Kodigo Administratibo ng Los Angeles; 
o (b) pagtatala sa panahon ng pagkuha ng isang kasunduan na pang abot‑kaya na naaayon sa 
Seksyon 22.618.3(d)(1)(i).b. ng Kodigong Administratibo ng Los Angeles.

SEKSYON 21.9.15 IBA PANG PAGBUBUKOD

Ang Buwis para sa Kawalan ng Tirahan at Solusyon sa Pabahay na ipinataw ng Subseksyon 
(b) ng Seksyon 21.9.2 ng Kodigo na ito ay hindi dapat ilapat sa anumang kasulatan, instrumento 
o sulat kung saan ang mga lupain, paupahan, o iba pang ari‑arian na ibinenta sa Lunsod ng 
Los Angeles ay pagkakalooban, itatalaga, ililipat, o kung hindi man ay isasalin sa, o ipagkakaloob 
sa, mamimili o mga mamimili, o sinumang ibang tao o mga tao, kung ang nasabing tagatanggap 
ay:

(a) isang hindi‑pangkalakal na entidad na nasa Kodigo ng Internal Revenue Seksyon 501(c)
(3), na nakatanggap ng pangunahing Liham ng Pagpapasya mula sa Internal Revenue Service 
sampung taon bago ang pagbili at may mga ari‑arian na mas mababa sa $1 bilyon;

(b) ang Estados Unidos o anumang ahensya o instrumento nito, anumang estado, o teritoryo, 
o sangay nito sa pulitika, o iba pang ahensya ng pederal, estado, o lokal na pampublikong 
ahensya o pampublikong entidad; o

(c) anumang iba pang naglilipat na bukod sa kapangyarihan ng Lunsod sa pagpapataw ng 
buwis sa ilalim ng Saligang‑batas ng estado o pederal.

SEK. 21.9.16. MGA KARAGDAGANG PAGBUBUKOD‑PAG‑APRUBA NG KONSEHO NG LUNSOD
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Ang mga Tao ng Lunsod ng Los Angeles ay nagpapahintulot sa Konseho ng Lunsod na 
magpatupad ng mga ordinansa, nang walang karagdagang pag‑apruba ng botante, upang mabukod 
sa ipinataw na Buwis para sa Kawalan ng Tirahan at Solusyon sa Pabahay sa subseksyong ito 
(b) ng Seksyon 21.9.2 ng artikulong ito na ang ari‑arian na nakuha ng mga hindi‑pangkalakal 
na organisasyon upang makagawa ng abot‑kayang pabahay para sa mga pinaghihigpitan ng 
kita, dahil maaaring tukuyin ng Konseho ang mga tuntuning iyon nang pare‑pareho ang mga 
layuning itinakda sa Artikulo 9 ng Kabanata 24 ng Dibisyon 22 ng Kodigo ng Pangpangasiwaan 
ng Los Angeles.

SEKSYON 3: Isang bagong Kabanata 192 ang idinagdag sa Dibisyon 5 ng Kodigo ng 
Pangpangasiwaan ng Los Angeles, gaya ng sumusunod:

SEK. 5.598.1. PONDO SA HOUSE LA

(a) Sa pamamagitan nito ay nilikha at itinatag ng Tagapanglapi ng Lunsod ng Los Angeles ang 
isang espesyal na pondo ng tiwala na tatawaging Pondo para sa House LA para sa pagdeposito 
at paggamit ng lahat ng buwis na nakolekta alinsunod sa Subseksyon (b) ng Seksyon 21.9.2 ng 
Kodigo Munisipal ng Los Angeles. Ang pera sa House LA Fund ay dapat gamitin ng eksklusibo 
ayon sa programang itinakda sa Artikulo 9 ng Kabanata 24 ng Dibisyon 22 ng Kodigo ng 
Pangpangasiwa ng Los Angeles (ang Programa ng Los Angeles upang Maiwasan ang Kawalan 
ng Tirahan at Pondo para sa Abot‑Kayang Pabahay (“House LA Program”) ).

(b) Ang lahat ng kita sa interes na naipon sa pera sa Pondo sa House LA ay dapat ikredito sa, at 
gagamitin para sa, sa mga layunin ng House LA Fund. Ang perang hindi ginasta mula sa Pondo 
sa House LA sa anumang taon ng pananalapi ay hindi dapat ibalik sa Pondong Pangreserba, 
ngunit mananatili sa Pondo sa House LA.

(c) Anumang kita ng programa na nabuo sa pamamagitan ng Programa ng House LA, kabilang 
ngunit hindi limitado sa anumang mga pagbabayad sa pautang, muling pagkuha ng halaga, o 
pagbabalik ng mga ari‑arian na nabuo ng Pondo sa House LA ay dapat na muling i‑deposito sa 
Pondo sa House LA, at hindi dapat pinaghalo sa anumang ibang Pondo ng Lunsod o ginamit 
para sa anumang layunin maliban sa mga inilarawan sa Artikulo 9 ng Kabanata 24 ng Dibisyon 
22 ng Kodigo ng Pangangasiwaan ng Los Angeles.

(d) Ang Pondo sa House LA ay dapat pangasiwaan ng Pangkalahatang Tagapamahala ng 
Departamento na Pabahay ng Los Angeles, o anumang kahalili na ahensya (“Departamento”), 
o isang itinalagang Pangkalahatang Tagapamahala, alinsunod sa mga probisyon ng Artikulo 9 
ng Kabanata 24 ng Division 22 ng Kodigo ng Pangpangasiwaan ng Los Angeles.

(e) Ang Konseho ng Lunsod ay maaaring magtatag sa pamamagitan ng ordinansa ng anumang 
karagdagang mga pondo, o mga account sa loob ng pondong ito, na kinakailangan upang 
ipatupad ang inisyatibong ito at ang mga paggasta na inilarawan sa Seksyon 22.618.3 ng 
Kodigong ito.

SEKSYON 4: Isang bagong Artikulo 9 ang idinagdag sa Kabanata 24 ng Dibisyon 22 ng Kodigo 
ng Pangpangasiwaan ng Los Angeles, gaya ng sumusunod:

SEK. 22.618.1. LAYUNIN.

Ang mga layunin ng House LA ay kinabibilangan ng:

(a) Pagpapabuti ng pag‑gamit sa permanenteng abot‑kayang pabahay para sa mga 
mahihinang populasyon kabilang ang ngunit hindi limitado sa mga nakatatanda sa mga 
Sambahayang Mababa ang Kita, dating walang tirahan, mga taong may kapansanan, mga 
beterano, mga sambahayang nag‑iisang magulang lamang, mga kabataang nasa paglipat, at 
mga nakaligtas sa karahasan sa tahanan.

(b) Pagtugon sa pangangailangan ng mga residente ng Lunsod para sa abot‑kayang pabahay 
at mga proteksyon ng nangungupahan sa bawat isa sa mga Distrito ng Konseho, Sang‑ayon sa 
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layunin na Pagtaguyod sa Walang Kinikilingang Pabahay, layunin sa mga Elmento ng Pabahay 
at mga Rehional na Pagtatasa sa mga Laang‑gugulin para sa Pangangailangan ng Pabahay 
para sa abot‑kayang pabahay.

(c) Pagbibigay‑priyoridad sa paggasta ng pagpopondo sa produksyon ng pabahay para sa 
mga kategoryang Sambahayang Matindi ang Kababaan ang Kita, Sambahayang Malubha ang 
Kababaan ng Kita, Sambahayang Mas Mababa ang Kita at Sambahayang Mababa ang Kita 
at pagbibigay‑priyoridad sa paggasta ng tulong na salapi ng pamahalaan para sa renta sa 
Sambahayang Matindi ang Kababaan ng Kita at Sambahayang Lubha ang Kababaan ang Kita 
na mga kategorya.

(d) Pagbuo, pagrepaso, at pagrerebisa ng plano para buuin ang kapasidad ng mga 
organisasyong may mga lugar ng trabaho na matatagpuan sa at/o kung saan naglilingkod 
sa mga nasasakupan sa mga Komunidad na may Kagipitian, at para bigyang‑priyoridad at 
paganahin ang partisipasyon ng mga organisasyon sa pagpapatupad ng House LA.

(e) Pagdaragdag ng pagtustus ng abot‑kayang pabahay na pinaglilingkuran ng pampulikong 
sasakyan, at pagbibigay ng katatagan ng pabahay at mga proteksyon ng nangungupahan sa 
mga komunidad na pinaglilingkuran ng pampulikong sasakyan.

(f) Pag‑palawak ng mga programa at patakarang pinondohan sa pamamagitan ng 
inisyatibang ito sa paraang tutugunan ang paghihiwalay ng lahi, lansagin ang mga gawaing 
hindi kasama sa lahi, at itaguyod ang pagkakapantay‑pantay ng lahi sa mga pagkakataon sa 
pabahay, akademiko, at pang‑ekonomiya.

(g) Paggamit ng pampublikong lupain para sa abot‑kayang pabahay na ginawa sa 
pamamagitan ng programang ito, kabilang ngunit hindi limitado sa hindi gaanong ginagamit 
na lupain na pag‑aari ng Lunsod ng Los Angeles, Distrito ng Kolehiyo ng Komunidad ng 
Los Angeles, Pinag‑isang Distrito ng Paaralan ng Los Angeles, Awtoridad ng Punong‑lunsod 
na Pampublikong Sasakyan ng Los Angeles County, o iba pang mga ahensya ng gobyerno.

(h) Pagtatatag at pagkakaroon ng mapagkukunan mga pamamaraan ng Komite ng 
Pangangasiwang Mamayan na magiging responsable sa pagrepaso sa mga layuning ito kada 
tatlong taon at paggawa ng mga pagsasaayos sa mga alituntunin ng programa na pinagtibay 
alinsunod sa Seksyon 22.618.6(c)(1) ng Kodigong ito kung kinakailangan upang matugunan 
ang mga nabanggit sa itaas na mga layunin.

(i) Pagtatatag ng bagong pagpopondo at mga programa para sa paggawa, pangangalaga 
at pagkuha ng abot‑kayang pabahay at pag‑iwas sa kawalan ng tirahan na pandagdag sa 
kasalukuyang pagpopondo at mga programa ng Lunsod.

(j) Pagtitiyak na ang pagpapatayo at rehabilitasyon ay isinagawa sa ilalim ng mga pamantayan 
sa paggawa na itinakda sa Seksyon 22.618.7.

SEK. 22.618.2. MGA PAGPAPAKAHULUGAN.

Ang "Mga Sambahayan Matinding ang Kababaan ang Kita" ay magkakaroon ng kaparehong 
kahulugan tulad ng sa Seksyon 50063.5 ng Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan ng California.

Ang "Mga Sambahayan na Malubha ang Kababaan ang Kita" ay magkakaroon ng kaparehong 
kahulugan sintulad ng sa Seksyon 50106 ng Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan ng California.

Ang “Mga Sambahayan na Napakababa ang Kita” ay magkakaroon ng kaparehong kahulugan 
sintulad ng sa Seksyon 50105 ng Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan ng California.

Ang "Mga Sambahayang Mababa ang Kita" ay nangangahulugang Mga Kabahayan na Mas 
Mababa ang Kita na ang kabuuang kita ay lumampas sa sukdulan para sa Mga Sambahayan 
na Napakababa ang Kita.
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Ang “Mga Sambahayan na Mas Mababa ang Kita” ay magkakaroon ng kaparehong kahulugan 
sintulad ng sa Seksyon 50079.5 ng Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan ng California.

Ang “Sambahayang Katamtaman ang Kita” ay magkakaroon ng kaparehong kahulugan sa 
terminong “Mga tao at pamilya ng katamtamang kita” gaya ng tinukoy sa Seksyon 50093(b) ng 
Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan ng California.

Ang “Sang‑ayon sa Pagtaguyod sa Walang Kinikilingang Pabahay” ay magkakaroon ng 
kaparehong kahulugan sintulad ng sa Seksyon 8899.50 ng Kodigo ng Gobyerno ng California.

Ang "Komunidad ng Lupang Pinagkatiwala” ay nangangahulugang isang hindi‑pangkalakal na 
korporasyon sa loob ng Seksyon 501(c)(3) ng Kodigo ng Internal Revenue na nakakatugon sa lahat 
ng sumusunod: (I) May pangunahing layunin nito ang paglikha at pagpapanatili ng permanenteng 
abot‑kayang pabahay para sa isang pamilya o para sa maramihang‑pamilya na mga paninirahan; 
(II) Lahat ng mga tirahan at yunit na matatagpuan sa lupang pag‑aari ng hindi‑pangkalakal na 
korporasyon ay ibinenta sa isang kwalipikadong may‑ari para okupahan bilang pangunahing tirahan 
ng kwalipikadong may‑ari o inuupahan sa Mga Kabahayan na Mas Mababa ang Kita o Katamtamang 
Kita, o hawak ng hindi‑pangkalakal na korporasyong para sa parehong layunin; (III) Kapag ang isang 
tirahan o yunit na matatagpuan sa lupang pag‑aari ng hindi‑pangkalakal na korporasyon ay ibinenta 
sa isang kuwalipikadong may‑ari, ang lupa ay inuupahan ng hindi‑pangkalakal na korporasyon sa 
may‑ari na kuwalipikado sa kita para sa maginhawang trabaho at paggamit ng tirahan o yunit para sa 
isang nababagong termino na 99 taon.

“Mga Komunidad na Kapos‑Palad” gaya ng pangangahulugan sa Seksyon 65302(h)(4)(A) ng 
Kodigo ng Gobyerno ng California.

Limitadong‑Halagang Pabahay” ay magkakaroon ng kaparehong kahulugan sintulad ng sa 
Seksyon 817 ng Kodigo Sibil ng California.

Ang “Pamahayang Kwartong Paupahan” ay magkakaroon ng kaparehong kahulugan sintulad 
ng sa Seksyon 50519(b)(1) ng Kodigo ng Kalusugan at Kaligtasan ng California.

SEK. 22.618.3. MGA PROGRAMA NG HOUSE LA

(a) Alinsunod sa mga probisyon sa badyet at panlalapi ng Pagpapaarkila ng Lunsod 
ng Los Angeles, ang mga pera sa House LA Fund, gaya ng itinakda sa Kabanata 192 ng 
Dibisyon 5 ng Kodigong ito, ay dapat iakma sa taunang o pandagdag na batayan, kasunod ng 
mga pamamaraang itinakda sa Seksyon 22.618.4 ng Kodigong ito, at patuloy na ginugol sa 
seksyong ito (ang “Mga Programa ng House LA”).

(b)  Pondo ng House LA‑Pangangasiwa. Hindi hihigit sa 8% ng mga perang idineposito sa Pondo 
ng House LA taun‑taon ang maaaring gamitin para sa pagsunod, pagpapatupad at pangangasiwa 
("Pondo ng House LA‑Pangasiwaan") na inilarawan sa ibaba, kabilang ngunit hindi limitado sa 
pagpapatupad ng mga tipan sa abot‑kaya na nauugnay sa mga Programa na proyekto ng House 
LA, at, sa pakikipag‑ugnayan sa Direktor ng Pananalapi at iba pang mga departamento ng Lunsod, 
ang pangongolekta ng buwis na ipinataw ng Subseksyon (b) ng Seksyon 21.9.2 ng Kodigo ng 
Munisipal ng Los Angeles at ang pagsauli ng kabayaran ng anumang sobrang kabayaran sa buwis. 
Hindi bababa sa 3% ng mga perang inilalaan sa Pondo ng House LA‑Pangasiwaan taun‑taon 
ang mapupunta sa mga kawani at iba pang gastusin ng House LA Komite ng mga Mamamayang 
Tagasuri na inilarawan sa Seksyon 22.618.6 ng Kodigong ito. Bukod pa rito, ang mga gastos sa 
mga kawani, sahod at bigay‑pala na maaaring ilaan sa Konsehal ng Nangungupahan alinsunod 
sa Seksyon 22.618.3(d)(2)(ii).d. ng Kodigong ito ay dapat bayaran mula sa Pondo ng House 
LA‑Pangasiwaan. Higit pa rito, maaaring pondohan ng Departamento ang pagsasanay sa mga 
proseso at pamamaraan na may kaugnayan sa mga kasunduan sa paggawa ng proyekto, at 
maaaring magbigay ng mga serbisyo sa pamamahala ng kasunduan sa paggawa ng proyekto 
sa mga kontratista. Para sa mga layunin ng subdibisyong ito, ang “kasunduan hingil sa proyekto 

47 *TA47*



TXT1-10-TA

E281602  City of LA   Proof #9       5 3/8” x 8 3/8”

NOBYEMBRE 2022

ng mabigat ang gawain" ay may kaparehong kahulugan sa Seksyon 2500(b)(1) ng Kodigo sa 
Pangpublikong Kontrata ng California.

(c)  Upang paganahin ang aninaw at pananagutan, ang mga pera mula sa Pondo ng House 
LA ‑ Pangasiwaan ay ilalaan upang subaybayan, at gawing maaaring makakuha sa publiko, ang 
mga ulat sa pagpapatupad ng programa, kabilang ngunit hindi limitado sa mga sumusunod na 
aspeto: 1) mga dolyar na ginugol sa pagtatayo ng pabahay at pangangalaga sa loob ng isang 
taon, sa paglipas ng mga taon, sa pinagsama‑samang, bawat proyekto, bawat yunit ng pabahay, 
at upang paghiwa‑hiwalayin at tasahin ang pagpapatupad ng programa ng Zip Code at Distrito 
ng Konseho; 2) bilang ng mga taong naninirahan sa loob ng isang taon, sa paglipas ng mga taon, 
sa pinagsama‑samang at habang nagbabago ito sa paglipas ng panahon, sa bawat proyekto, 
sa bawat yunit, at pinaghiwa‑hiwalay at nahahanap ayon sa lahi, komposisyon ng pamilya, 
oryentasyong sekswal, edad, kakayahan, at kasarian, at ayon sa lokasyon at antas ng kita, at 3) 
mga residenteng pinaglilingkuran ng Programang Pagiwas sa Kawalan ng Tirahansa loob ng isang 
taon, sa paglipas ng mga taon, sa pinagsama‑samang at habang nagbabago ito sa paglipas ng 
panahon, ng Distrito ng Konseho, at pinaghiwa‑hiwalay at nahahanap ayon sa lahi, komposisyon 
ng pamilya, oryentasyong sekswal, edad, kakayahan, at kasarian. Ang mga kagawaran ng lunsod 
ay dapat isapubliko at magbibigay sa Komite ng Mamamayang Tagasuri ng impormasyon kung 
paano ang pagpapatupad ng House LA ay nagpapatuloy sa pag‑unlad tungo sa pagpapatupad 
ng Elemento ng Pabahay, mga alokasyon sa Pagtatasa ng Pangangailangan ng Pabahay sa 
Rehiyon, at Sang‑ayon sa layunin na Pagtaguyod sa Walang Kinikilingang Pabahay.

(d) Pondo ng House LA‑Mga Programa. Ang lahat ng perang idedeposito sa Pondo ng 
House LA taun‑taon, bukod pa sa inilalarawan sa Subseksyon (b) at (c) ng seksyong ito, 
pero hindi bababa sa 92% ng Pondo ng House LA ay dapat gamitin para sa mga programang 
nakasaad sa Seksyon 22.618.3(d)(1), na tinatawag na “Programa sa Abot‑kayang Pabahay” at 
Seksyon 22.618.3(d)(2), na tinatawag na “Programa para sa Pag‑iwas sa Kawalan ng Tirahan,” 
at na “Pondo ng House LA‑Mga Programa” sa pangkalahatan. Ang Programa ng‑House LA 
Fund ay ilalaan gaya ng sumusunod:

(1)  Programa sa Abot‑kayang Pabahay. Pitumpung porsyento (70%) ng Pondo ng 
House LA‑Mga Programa para sa Programang Abot‑kayang Pabahay, gaya ng 
inilalarawan ng subdibisyong ito at, alinsunod sa plano sa paggasta na pinagtibay 
ayon sa Seksyon 22.618.4 ng Kodigong ito na tumutugon sa mga pangangailangan 
sa abot‑kayang pabahay sa bawat distrito ng Konseho ng Lunsod.

(i) Ang paggasta ng mga pondo para sa Programang Abot‑kayang 
Pabahay ay nangangailangan, ng pinakamataas na posibleng lawak na 
naaayon sa batas ng pederal at estado, na ang mga pinondohan na 
proyekto ay sumunod sa mga sumusunod na kinakailangan:

a. Pagiging Abot‑kaya. Ang lahat ng mga yunit sa 
isang pinondohan na proyekto ay dapat na abot‑kaya at 
inookupahan ng mga Sambahayang Matindi ang Kababaan 
ng Kita, mga Sambahayang Malubha ang Kababaan ng 
Kita, mga Sambahayang Mas Mababa ang Kita, o mga 
Sambahayang Mababa ang Kita, maliban kung pinapayagan 
ng Seksyon 22.618.3(d)(1)(ii) .b.4. at 22.618.3(d)(1)(ii).c.4. ng 
Kodigong ito. Ang Kagawaran ay dapat magpatibay ng isang 
patakaran upang maiwasan ang paglilipat ng mga kabahayan 
na kuwalipikado para sa isang yunit sa unang pagtira ngunit 
pagkatapos noon ay lumampas sa mga limitasyon ng kita. 
Ang mga nasabing sambahayan ay maaaring singilin ng upa 
na naaayon sa kanilang kasalukuyang antas ng kita.
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b. Mga Kasunduan. Ang mga programang inilarawan sa 
mga Seksyon 22.618.3(d)(1)(ii).a.‑c. ng Kodigong ito, kabilang 
ang programang Abot‑kayang Maramihang‑Pamilyang 
Pabahay, ang Alternatibong mga Modelo para sa programang 
Permanenteng Abot‑kayang Pabahay, at ang programang 
Pagkuha at Rehabilitasyon ng Abot‑kayang Pabahay, ay 
nilayon na magkaloob ng dedikadong pabahay na abot‑kaya 
sa mga sambahayan sa kani‑kanilang antas ng kita (hal., 
Matindi ang Kababaan ng Kita, Malubha ang Kababaan ang 
Kita, Napakababa ng Kita, at Sambahayang Mababa ang 
Kita) na sumasakop sa mga yunit ng pabahay, kung bilang 
may‑aring‑naninirahan o nangungupahan, at na ang halaga 
ng pabahay o upa ay hindi lalampas sa abot‑kayang halaga 
ng pabahay o abot‑kayang upa para sa mga sambahayan 
sa ganoong antas ng kita. Ang bawat ari‑arian at bawat 
yunit ng abot‑kayang pabahay ay pinondohan alinsunod 
sa mga Seksyon 22.618.3(d)(1)(ii).a.‑c. ng Kodigo na ito 
ay dapat isailalim sa naitalang tipan na katanggap‑tanggap 
sa Departamento at naitala sa Tagapagtala ng County 
ng Los Angeles, na nakakatugon sa bawat isa sa mga 
sumusunod na kinakailangan:

1. Ang bawat yunit ng pabahay sa proyekto ay 
dapat gamitin na eksklusibo bilang tirahan para sa 
mga sambahayan sa kani‑kanilang antas ng kita.

2. Ang gastusin sa pabahay o upa para sa 
naturang yunit ng pabahay ay hindi dapat hihigit sa 
gastusin sa abot‑kayang pabahay o abot‑kayang 
upa na nasa kani‑kanilang antas ng kita.

3. Walang yunit ng pabahay ang maaaring 
paupahan o parte ng naturang yunit, maliban sa 
isang sambahayan sa antas ng abot‑kaya at para 
sa hindi hihigit sa abot‑kayang upa kung saan ang 
yunit ay inilaan.

4. Ang anumang muling pagbebenta 
ng paupahang ari‑arian na pinondohan ng 
inisyatiba na ito ay dapat na limitado sa mga 
hindi‑pangkalakal na entidad o Kooperatiba ng 
Limitadong‑Halangang Pabahay, kabilang ngunit 
hindi limitado sa mga korporasyong abot‑kayang 
pabahay at Komunidad ng Lupang Pinagkatiwala, 
upang matiyak ang patuloy na paggamit ng mga 
yunit ng tirahan bilang abot‑kayang pabahay gaya 
ng ibinigay sa seksyong ito.

5. Sa kaso ng mga yunit ng pabahay na 
inookupahan ng may‑ari, ang mga paunang benta 
at lahat ng muling pagbebenta ay dapat na limitado 
sa mga mamimili na ang kita ng sambahayan ay 
hindi lalampas sa antas ng kita kung saan ang 
yunit ay nakatuon at hindi nagbabayad ng labis sa 
abot‑kayang halaga ng pabahay sa antas ng kita 
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na iyon. ; o Kooperatiba ng Limitadong‑Halagang 
Pabahay o mga katulad na entitdad na nagbibigay 
ng pagmamay‑ari ng residente at abot‑kaya 
nang walang hanggan na may pamantayan 
na antas ng kakayanang‑pagbabayad para sa 
mga Sambahayang Mas Mababa ang Kita at 
nagbibigay‑daan sa hindi hihigit sa 20% ng mga yunit 
na pagmamay‑ari at okupahan sa walang‑pasubaling 
antas ng merkado. Ang walang pasubaling antas ng 
merkado ay hindi dapat gamitin para kalkulahin ang 
pamantayang kakayanang magbayad ng mga yunit 
sa isang proyekto.

6. Ang termino ng mga paghihigpit sa 
kakayanang‑pagbayad na nakapaloob sa tipan ay 
dapat magpakailanman, o iba pang pinakamatagal 
sa haba ng panahon na maaaring pinahihintulutan 
ng naaangkop na batas, maliban sa tipan ng 
kakayanang‑pagbayad na may nakapirming termino 
na hindi bababa sa 55 taon ay katanggap‑tanggap 
lamang kung kinakailangan upang matugunan ang 
mga kinakailangan ng iba pang mapagkukunan ng 
pagpopondo.

7. Ang mga paghihigpit sa abot‑kaya ay 
dapat na mas nauna sa at hindi napasailalim sa 
anumang hawak, kasulatan ng tiwala o kondisyon 
o paghihigpit na itatala laban sa ari‑arian, maliban 
sa anumang tipan sa abot‑kaya na may kaugnayan 
sa paggamit ng lupa, kung kaya't ang sinumang 
entidad na kumukuha ng titulo sa ari‑arian o isang 
tirahang yunit sa pamamagitan ng pagreremata o 
kasulatan‑bilang‑kapalit ng pagreremata ay sasailalim 
sa mga paghihigpit sa pagiging abot‑kaya.

c. Pagpapalit, Relokasyon at Karapatan ng Unang 
Pagtanggi.. Ang pagpopondo na ibinigay alinsunod sa 
Programang Abot‑kayang Pabahay ay sasailalim sa mga 
umusunod na kondisyon:

1. Anumang pinondohan na pagpapaunlad sa 
anumang ari‑arian na may kasamang parsela o 
mga parsela na kasalukuyang may mga gamit sa 
pangtirahan, o sa loob ng limang taon bago ang 
aplikasyon para sa pagpopondo ay nagkaroon 
ng mga gamit sa pangtirahan na nabakante o 
na‑lansag, na napapailalim o napapasailalim 
sa isang naitalang tipan, ordinansa. , o batas 
na naghihigpit sa mga upa sa mga antas na 
abot‑kaya sa mga Kabahayan na Mas Mababa 
ang Kita, napapailalim sa anumang iba pang anyo 
ng upa o kontrol sa presyo sa pamamagitan ng 
wastong paggamit ng pampublikong entitdad sa 
kapangyarihan ng pulisya nito, o inookupahan at 
ang mga okupado ng isang sambahayan na may kita 
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na higit sa Mas Mababa ang Kita ay dapat palitan 
ng mga yunit na abot‑kaya sa, at inookupahan ng, 
mga Sambahayang Mas Mababa ang Kita. Bukod 
dito, ang mga kapalit na unit ay dapat gawin sa 
abot‑kayang upa o abot‑kayang halaga ng pabahay 
sa, at inookupahan ng, mga tao at pamilya sa 
pareho o mas mababang kategorya ng kita tulad 
ng mga sambahayan na nakatira o, kung ang mga 
yunit ay nabakante o na‑lansag, mga sambahayan 
na dating naninirahan, kabilang ang Matindi ang 
Baba, Malubha ang Baba, Napakababa, at Mababa 
ang Kitang Sambahayan. Kung ang mga kita ng 
mga sambahayan na naninirahan, o dating nakatira, 
ay hindi alam, ito ay dapat na ipagpalagay na ang 
(a) Lubhang Mababa, Napakababa, at Mababang 
Kita na mga Sambahayan ay umokupa sa mga 
yunit na ito sa parehong proporsyon ng proporsyon 
ng mga nangungupahan na sambahayan na 
Napakababa, Napakababa, at Mababang Kita na 
mga Sambahayan sa lahat ng nangungupahan na 
sambahayan sa loob ng Lunsod, gaya ng tinutukoy 
ng pinakamakailang makukuhang istatistika mula 
sa kalipunan ng mga dato ng Komprehensibong 
Estratehiya sa Abot‑kayang Pabahay ng 
Departamento ng Pagpapaunlad ng Pabahay at ng 
Lunsod ng United States, at (b) ang proporsyon ng 
Sambahayang Matinding Baba ang Kita ay kalahati 
ng proporsyon ng Sambahayang Malubha ang 
Baba ng Kita.

2. Kung kailangang ilipat ang mga kasalukuyang 
nakatira, sa anumang yugto ng panahon, ang 
tagapagunlad ay kinakailangang magbigay sa 
kanila ng mga benepisyo sa relokasyon alinsunod 
sa Kabanata 16 (nagsisimula sa Seksyon 7260) ng 
Dibisyon 7 ng Titulo 1 ng Kodigo ng Pamahalaan 
at Kabanata XV ng Kodigo ng Munisipyo ng 
Los Angeles, kabilang ang mga nauugnay na 
regulasyon. Upang maisakatuparan ang mga 
probisyon ng Kabanata 16 ng Dibisyon 7 ng Titulo 
1 ng Kodigo ng Pamahalaan, at bilang karagdagang 
sa lahat ng iba pang obligasyon sa relokasyon, ang 
tagapag‑paunlad ay dapat maghanda ng plano 
sa relokasyon, at ang Departamento ay dapat 
mag‑aatas sa plano na mag‑alok sa mga naninirahan 
sa mga makatwirang pagpipilian ng partikular na 
tinutukoy ang maihahambing na mga kapalit na 
tirahan na magagamit sa oras ng alok, kung saan ang 
sambahayan ay kwalipikado at naaangkop, at kung 
saan ay abot‑kaya sa sambahayan.

3. Bilang karagdagan sa mga benepisyo sa 
relokasyon na inilarawan sa itaas, ang tagapag‑unlad 
ay dapat magbigay ng karapatan sa unang pagtanggi 
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para sa isang maihahambing na yunit na makukuha 
sa bago o rehabilitadong pagpapaunlad ng pabahay. 
Para sa mga Sambahayang Mas Mababa ang 
Kita, ang yunit na iyon ay dapat na abot‑kaya sa 
sambahayan sa abot‑kayang upa o abot‑kayang 
halaga ng pabahay. Kung ang naturang mga 
nakatira ay hindi nakakatugon sa mga kinakailangan 
sa pagiging karapat‑dapat ng isa o higit pang 
mga pinagmumulan ng pagpopondo ng bago o 
rehabilitadong pagpapaunlad ng pabahay, o para sa 
anumang iba pang dahilan ay hindi naninirahan sa 
mga yunit sa bagong o rehabilitadong pagpapaunlad 
ng pabahay, ang mga nakatira ay dapat bigyan ng 
priyoridad sa pagrenta o pagbili pabahay sa iba pang 
mga pagpapaunlad na pinondohan ng Programang 
Abot‑kayang Pabahay. Ang Departamento ay dapat 
magtago ng isang listahan ng mga naninirahan 
sa lugar na inilipat sa mga naturang pag‑unlad at 
maaaring magtatag ng mga makatwirang tuntunin 
para sa pagtukoy ng pagkakasunud‑sunod ng 
priyoridad ng mga nakalista.

4. Wala sa seksyong ito ang dapat basahin upang 
ipagbawal ang Konseho ng Lunsod na magpatibay 
ng mga kinakailangan sa pagpapalit ng yunit, mga 
kinakailangan sa tulong sa relokasyon, o karapatan 
sa unang pagtanggi na mga kinakailangan na higit 
na nagpoprotekta sa mga lumikas na nakatira 
kaysa sa mga kinakailangan ng seksyong ito. 
Para lamang sa layunin ng Seksyon 22.618.3(d)
(1)(i).c. namamahala sa pagpapalit, relokasyon at 
karapatan ng unang pagtanggi, ang “abot‑kayang 
upa” ay magkakaroon ng parehong kahulugan 
tulad ng tinukoy sa Seksyon 50053 ng Kodigo 
sa Kalusugan at Kaligtasan ng California, at ang 
“abot‑kayang gastos sa pabahay” ay magkakaroon 
ng parehong kahulugan tulad ng tinukoy sa Seksyon 
50052.5 ng Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan ng 
California.

d. Upang maging kuwalipikado para sa pagpopondo 
mula sa Programa sa Abot‑kayang Pabahay ang aplikante 
ay dapat magpakita ng kasaysayan ng abot‑kayang 
pabahay na pag‑unlad at/o karanasan sa pamamahala ng 
abot‑kayang ari‑arian ng pabahay, gaya ng paglalarawan ng 
Departamento sa mga terminong iyon alinsunod sa layunin 
ng artikulong ito. Ang Komunidad ng Lupang Pinagkatiwala at 
Kooperatiba ng Limitadong‑Halagang Pabahay ay maaaring 
maging kwalipikado para sa pagpopondo mula sa inisyatiba 
na ito nang hindi nagpapakita ng kasaysayan ng abot‑kayang 
pabahay at/o karanasan sa pamamahala ng abot‑kayang 
pabahay sa pamamagitan ng (a) pakikipagsosyo sa mga 
may karanasan na hindi‑pangkalakal na organisasyon, o 
(b) pagpapakita ng ebidensya ng sapat na kapasidad ng 
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kawani upang pamahalaan at pangasiwaan ang proyektong 
abot‑kayang pabahay, ayon sa itinakda ng Departamento at 
naaayon sa layunin ng artikulong ito.

(ii) Ang mga pondo mula sa Programang Abot‑kayang Pabahay ay dapat 
ilaan sa mga sumusunod na kategorya, ayon sa isang plano sa paggasta 
na pinagtibay alinsunod sa Seksyon 22.618.4 ng Kodigong ito:

a. Abot‑kayang Maramihang‑Pamilyang Pabahay: 
Dalawampu't dalawa at kalahating porsyento (22.5%) ng 
Pondo ng House LA‑Programa ay ilalaan taun‑taon sa 
pagbuo ng mga suportado at/o abot‑kayang proyekto ng 
pabahay na 40 unit o higit pa para sa mga populasyong 
may kita na kasabay kasama ang iba pang pederal, estado, 
at lokal na pinagmumulan ng pagpopondo sa abot‑kayang 
pabahay, tulad ng pederal na Mababang‑Kita Pabahay 
Kredito sa Buiwis at ng Estadong Mababang‑Kita Pabahay 
Kredito sa Buwis, o upang bayaran ang prinsipal at interes sa 
utang na natamo para sa naturang layunin. Ang porsyentong 
ito ay maaaring tumaas hanggang sa pinakamtaas na 
dalawampu't limang porsyento (25%) ng Pondo ng House 
LA‑ mga Programa sa taunang batayan, gamit ang labis na 
kita mula sa Pondo ng Programang Pagpapanatag alinsunod 
sa Seksyon 22.618.3(d)(1)(ii ).e. ng Kodigong ito. Ang lahat 
ng yunit ay sasailalim sa isang tipan na tumutugon sa mga 
kinakailangan ng Seksyon 22.618.3(d)(1)(i).b.

b. Mga Alternatibong Modelo para sa Permanenteng 
Abot‑kayang Pabahay: Dalawampu't dalawa at kalahating 
porsyento (22.5%) ng Pondo ng House LA‑mga Programa 
ang ilalaan taun‑taon sa pagtatayo ng mga bagong suportado 
at abot‑kayang upa o pinaghalong mga proyekto ng 
pagrenta/may‑ari ng bahay na 40 unit o higit pa. , o upang 
bayaran ang prinsipal at interes sa utang na natamo para 
sa naturang layunin. Ang mga pondong ito ay maaari ding 
gamitin para sa pagkuha, rehabilitasyon, pagaagpang na 
muling paggamit, pagpapaupa, pag‑iingat at pagpapatakbo 
ng mga sumusuporta at/o abot‑kaya o pinaghalong mga 
proyekto sa pagpapaupa/may‑ari ng bahay sa anumang laki, 
o upang bayaran ang prinsipal at interes sa utang na natamo 
para sa naturang layunin. Ang porsyentong ito ay maaaring 
tumaas hanggang sa pinakamataas na dalawampu't limang 
porsyento (25%) ng Pondo ng House LA‑mga Programa sa 
taunang batayan, gamit ang labis na kita mula sa Pondo 
ng Programang Pagpapanatag alinsunod sa Seksyon 
22.618.3(d)(1)(ii ).e. ng Kodigong ito. Mapapailalim ang 
pondong ito sa mga sumusunod na kundisyon:

1. Ang mga yunit ng pabahay ay dapat na binuo 
ng mga entidad na kwalipikado para sa pagpopondo 
sa ilalim ng Seksyon 22.618.3(d)(1)(i).d. ng Kodigong 
ito. Ang mga unit ng pabahay ay pagmamay‑ari 
at/o pinamamahalaan ng isang pampublikong 
entidad, isang lokal na awtoridad sa pabahay, 
isang Komunidad ng Lupang Pinagkatiwala, isang 
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Kooperatiba ng Limitadong‑Halagang Pabahay, 
o isang hindi‑pangkalakal na entidad sa loob ng 
Kodigo ng Internal Revenue Seksyon 501(c)(3), 
na ay nagpapakita ng kasaysayan ng abot‑kayang 
pabahay na pag‑unlad at/o abot‑kayang karanasan 
sa pamamahala ng ari‑arian ng pabahay, sa 
pamamagitan ng isang proseso na tutukuyin 
ng Departamento. Ang Komunidad ng Lupang 
Pinagkatiwala o Kooperatiba ng Limitadong‑Halagang 
Pabahay na walang ipinakitang kasaysayan ng 
abot‑kayang pagpapaunlad ng pabahay at/o 
abot‑kayang karanasan sa pamamahala ng ari‑arian 
ng pabahay ay maaaring maging kwalipikado para 
sa pagpopondo sa ilalim ng subseksyong ito sa 
pamamagitan ng (a) pakikipagsosyo sa isang may 
karanasan na hindi‑pangkalakal na organisasyon, 
gaya ng tinutukoy ng Departamento at naaayon 
sa layunin ng Artikulo na ito, o (b) pagpapakita 
ng katibayan ng kapasidad ng kawani na 
sapat upang pamahalaan at pangasiwaan ang 
proyektong abot‑kayang pabahay, gaya ng itinakda 
ng Departamento at naaayon sa layunin ng 
artikulong ito.

2. Ang proyekto ay maaaring tumanggap ng halo 
ng mga uri ng kita ng sambahayan kabilang ang 
mga Sambahayang Matindi ang Kababaan ng Kita, 
mga Sambahayang Malubha ang Kababan ng Kita, 
mga Sambahayang na Napakababang Kita, at mga 
Sambahayan na Mababa ang Kita.

3. Ang pinakamababang 20% ng mga yunit ng 
pabahay ng isang proyekto ay dapat na nakalaan 
para sa mga Sambahayang Matindi ang Kababaan 
ng Kita at/o mga Sambahayang Malubha ang 
Kababaan ng Kita.

4. Ang lahat ng mga yunit ay sasailalim sa 
tipan na tumutugon sa mga kinakailangan ng 
Seksyon 22.618.3(d)(1)(i).b., maliban na ayon 
sa pamantayang itinatag ng Departamento na 
pare‑pareho sa mga layunin ng Artikulo na ito, 
at para lamang sa ang layunin ng pagtaas ng 
katatagan ng panlalapi ng mga Matinding Baba 
ang Kita, Malubha ang Kababaan ng Kita, at 
Napakababa ang Kita Sambahayang mga yunit sa 
proyekto, hanggang 20% ng mga unit ay maaaring 
walang limitasyon sa antas ng kita at upa.

5. May karapatan ang mga residente na 
direktang makibahagi, sa makabuluhang paraan, 
sa pagpapasya pagdating sa pagpapatakbo at 
pamamahala sa proyekto.
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6. Kung saan posible at kanais‑nais, ang 
proyekto ay dapat isama ang pagmamay‑ari 
ng residente, kabilang ngunit hindi limitado sa 
Kooperatiba ng Limitadong‑Halagang Pabahay.

7. Kung saan posible at kanais‑nais, ang mga 
proyekto ay dapat gumamit ng pampublikong lupa.

c. Pagkuha at Rehabilitasyon ng Abot‑kayang 
Pabahay: Sampung porsyento (10%) ng Pondo ng House 
LA‑mga Programa ay dapat ilaan taun‑taon sa pagkuha, 
preserbasyon, rehabilitasyon, pagpapaupa, o pagpapatakbo 
ng kasalukuyang pabahay kabilang ngunit hindi limitado sa 
mga ari‑arian na kontrolado ng renta, Pamahayang Kwartong 
Paupahan, mga Yunit ng Tirahang Dagdag na Magagamit, at 
Mas Maliit na mga Yunit ng Tirahang Dagdag na Magagamit, 
alinman sa walang umiiral na mga tipan na nangangailangan 
ng abot‑kaya o sa mga ganoong umiiral na mga tipan na 
magwawakas sa loob ng sampung (10) taon ng pagsisimula 
ng proyekto, gaya ng tinukoy ng Departamento ang terminong 
iyon nang pare‑pareho sa mga layunin ng artikulong ito, o 
upang bayaran ang prinsipal at interes sa utang na natamo 
para sa naturang layunin, napapailalim sa mga sumusunod 
na kondisyon:

1. Ang mayorya sa mga yunit ng ari‑arian 
ay dapat okupahan ng mga Sambahayan na 
Mas Mababa ang Kita sa oras ng pagkuha, na 
dapat ipagpalagay kung ang karamihan ng mga 
nangungupahan ay magbigay ng mga patotoo na 
ang kanilang mga kita ay nasa o mas mababa sa 
antas ng mas mababang kita sa paraang matutukoy 
ng Departamento. Sa kabila ng mga nabanggit sa 
itaas, ang mga pondo ay maaaring gamitin para sa 
pagkuha at rehabilitasyon ng anumang ari‑arian na 
ginamit bilang Pamahayang Kwartong Paupahanl 
sa loob ng limang taon bago ang aplikasyon para 
sa pagpopondo.

2. Ang mga yunit ng pabahay ay dapat makuha 
at pamahalaan ng pampublikong entidad, 
lokal na awtoridad sa pabahay, Komunidad 
ng Lupang Pinagkatiwala, Kooperatiba ng 
Limitadong‑Halagang Pabahay, o hindi‑pangkalakal 
na organisasyon Seksyon 501(c)(3) na Kodigo 
ng Internal Revenue, na nagpapakita ng isang 
kasaysayan ng abot‑kayang pagpapaunlad ng 
pabahay at/o karanasan sa pamamahala ng 
abot‑kayang pabahay, sa pamamagitan ng isang 
prosesong dapat matukoy ng Departamento. Ang 
isang Komunidad ng Lupang Pinagkatiwala o isang 
Kooperatiba ng Limitadong‑Halagang Pabahay ay 
maaaring maging kuwalipikado para sa pagpopondo 
sa pamamagitan ng (a) pakikipagsosyo sa may 
karanasang hindi‑pangkalakal na organisasyon 
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gaya ng tinukoy ng Departamento, o (b) 
pagpapakita ng katibayan ng kapasidad ng kawani 
na sapat upang pamahalaan at pangasiwaan ang 
abot‑kayang pabahay proyekto, sa pamamagitan 
ng prosesong itinakda ng Departamento.

3. Ang lahat ng yunit ay sasailalim sa isang tipan 
na tumutugon sa mga kinakailangan ng Seksyon 
22.618.3(d)(1)(i).b.

4. Sa kabila ng mga probisyon sa pagiging 
abot‑kaya na itinakda sa mga Seksyon 22.618.3(d)
(1)(i).a. at 22.618.3(d)(1)(i).b. ng Kodigong ito, 
ang mga umiiral na residente ng mga ari‑arian na 
nakuha alinsunod sa programang ito ng Pagkuha 
at Rehabilitasyon ng Abot‑kayang Pabahay ay hindi 
dapat permanenteng maalis sa lugar, kahit na ang 
kanilang mga kita ay lumampas sa mga limitasyon 
ng Mga Sambahayang Mas Mababa ang Kita, o 
anumang mas mababang limitasyon sa kita na 
itinakda para sa isang yunit. Ang mga proyekto ay 
dapat makamit ang 100 porsyentong paninirahan ng 
Sambahayang Mas Mababa ang Kita (o anumang 
mas mababang limitasyon sa kita na partikular sa 
proyekto) sa paglipas ng panahon sa pamamagitan 
ng bilang ng yunit ng mga naglipat.

5. Sa pamamagitan ng isang proseso na 
tutukuyin ng Departamento, ang entidad na 
kumukuha ng ari‑arian ay magsusumite ng 
isang plano para sa pakikipag‑ugnayan sa mga 
residente sa pamamahala at pagpapatakbo ng 
gusali, na maaaring kabilang ang isang plano para 
sa pagmamay‑ari ng nangungupahan tulad ng 
Kooperatiba ng Limitadong‑Halagang Pabahay. 
Ang Departamento ay dapat makipagtulungan at 
pangasiwaan ang mga plano para sa pagmamay‑ari 
ng nangungupahan, at hindi dapat magpataw 
ng hindi makatwirang mga kinakailangan na 
nagbabawal sa naturang kombersyon ng 
pagmamay‑ari.

6. Ang pagpopondo ng proyekto ay maaaring 
nasa anyo ng mga gawad o pautang, ngunit hindi 
nangangailangan ng paggamit ng karagdagang 
mga paraan ng pagpopondo kung ang karagdagang 
pagpopondo ay ginagawang hindi magagawa 
ang alinman sa mga kondisyong itinakda sa 
subseksyong ito, o kung ang pagpopondo ay 
humadlang sa hinaharap na kombersyon ng ari‑arian 
sa nangungupahan. pagmamay‑ari.

7. Maaaring gamitin ang mga pondo upang 
makakuha, magtalaga, magtayo, o magsaayos ng 
pabahay, kabilang ang Yunit ng Tirahang Dagdag 

56 *TA56*



TXT1-19-TA

E281602  City of LA   Proof #9       5 3/8” x 8 3/8”

NOBYEMBRE 2022

na Magagamit (“ADUs”) at Mas Maliit na mga Yunit 
ng Tirahang Dagdag na Magagamit (“JDUs”), 
hangga’t ang lahat ng ADU at JDU ay ginagamit 
bilang abot‑kayang pabahay o abot‑kaya. pag‑aari 
ng bahay. Maaaring pana‑panahong kumpirmahin 
ng Departamento ang paggamit sa mga ADU at 
JDU na sinasaklaw ng probisyong ito.

8. Dapat pangasiwaan ng Departamento ang 
paggamit ng mga pondo mula sa programang 
Pagkuha at Rehabilitasyon ng Abot‑kayang 
Pabahay na ito upang mag‑alok sa pagbili ng 
mga tinulungang pagpapaunlad ng pabahay na 
kinakailangan upang magbigay ng pagkakataon 
sa mga kwalipikadong entidad na bumili sa ilalim 
ng Kodigo ng Pamahalaan ng California Seksyon 
65863.11 sa pamamagitan ng pagkilos sa loob ng 
mga takdang panahon na itinakda niyon. batas.

d. Mga Oportunidad sa Pagmamay‑ari ng Bahay, Pagbuo 
ng Kapasidad at Tulong sa Pagpapatakbo: Sampung 
porsyento (10%) ng Pondo ng House LA ‑ na mga Programa 
ay ilalaan taun‑taon sa: (1) suportahan ang solong pamilya 
at kooperatiba na Oportunidad ng Pagmamayari ng Tirahan, 
kabilang ngunit hindi limitado sa tulong sa paunang bayad, 
pamahagi sa halaga ng pagmamayari ng tirahan, at 
pagpopondo ng bago‑ang‑pagpapaunlad na nauugnay sa 
paglikha ng naturang pabahay; (2) magbigay ng Pagpopondo 
sa Kapasidad ng Pagpapatayo para sa Komunidad ng 
Lupang Pinagkatiwala at iba pang mga organisasyon na 
naglilingkod at may kinatawan na pamumuno mula sa 
Komunidad na Kapos‑palad at pinapadali ang pagmamay‑ari 
ng nangungupahan; at (3) magbigay ng pangmatagalang 
Tulong para sa Pagpapatakbo na sumusuporta sa 
bagong pagpapatayo, pagkukuha, at/o rehabilitasyon ng 
kasalukuyang pabahay sa anyo ng batay sa proyekto, 
maraming taon na subsidyo sa pag‑upa, mga subsidiya sa 
pagpapatakbo, o mga subsidyo sa serbisyo. Uunahin ng 
Tulong sa Pagpapatakbo ang mga proyektong pabahay sa 
mga Sambahayang Matindi ang Kababaan ang Kita at/o 
mga Sambahayang Malubha ang Kababaan ang Kita; at 
mga proyektong magpapanatili ng hindi‑pangkalakal na 
pagmamay‑ari, pangangasiwa ng Komunidad ng Lupang 
Pinagkatiwala, at/o pamahaging‑halagang pag‑aari ng 
nangungupahan. Sa anumang kaso, ang pagpopondo sa 
Tulong sa Pagpapatakbo na nakabatay sa proyekto ay hindi 
bababa sa limampung porsyento (50%) ng Oportunidad 
sa Pagmamayari ng Tirahan, Kapasidad‑sa‑Pagpatayo at 
Tulong sa Pagpapatakbo na paglalaan, o ang pagpopondo 
sa Kapasidad‑sa‑Pagpatayo ay hindi rin dapat bababa sa 
sampung porsyento (10%) ng Oportunidad ng Pagmamayari 
ng Tirahan, Paglalaan ng Kapasidad‑sa‑Pagpatayo at Tulong 
sa Pagpapatakbo.
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e. Pondo sa Pagpapatatag ng Programa: Limang porsyento 
(5%) ng Pondo ng House LA‑na mga Programa ang 
ilalaan taun‑taon upang tugunan ang mga pana‑panahong 
pagkukulang ng kita para sa mga Programang Abot‑kayang 
Pabahay at Pag‑iwas sa Kawalan ng Tirahan na 
nangangailangan ng pare‑parehong daloy ng kita, gaya ng 
ipinapayo ng Departamento at ng Komite ng Pangpangasiwa 
at napapailalim sa pag‑apruba ng Konseho ng Lunsod, na 
isama ang nakabatay sa proyektong Tulong sa Pagpapatakbo, 
Tulong sa Kita para sa Mga Nakatatanda na Pasanin‑ang‑Upa 
at mga Taong may Kapansanan, Depensa para sa 
Pagpapaalis, at Outreach para sa mga Nangungupahan at 
programang Pang‑Edukasyon, sintulad ng mga terminong 
ginamit sa seksyong ito. Kapag ang balanse ng Pondo sa 
Pagpapatatag ng Programa ay umabot sa dalawang daang 
milyong dolyar ($200 milyon), ang labis na kita ay dapat na 
pantay na hatiin sa pagitan at idadagdag sa programang 
Abot‑kayang Maramihang‑Pamilyang Pabahay sa Seksyon 
22.618.3(d)(1)(ii).a., at ang programang Alternatibong mga 
Modelo para sa Permanenteng Abot‑kayang Pabahay sa 
Seksyon 22.618.3(d)(1)(ii).b. ng Kodigong ito. Kung ang 
Programang Pondo para sa Pagpapanatag ay bumaba sa 
ibaba ng dalawang daang milyong dolyar ($200 milyon), ito 
ay ibabalik sa halagang iyon bago ang suporta sa dalawang 
programang ito sa abot‑kayang pabahay ay maaaring 
ipagpatuloy.

(iii) Sa lawak na ang paggasta ng anumang pera mula sa Pondo ng 
House LA ay magreresulta, o mag‑aambag sa, pag‑unlad, pagpapatayo, 
o pagkuha ng mga proyektong pabahay na mababa ang upa sa Lunsod 
ng Los Angeles ng mga pampublikong ahensya, ang pagpapaunlad, 
pagtatayo, o ang pagkuha ay sa pamamagitan nito ay itinuring na 
awtorisado ng mga Tao ng Los Angeles, na naaprubahan nang nararapat 
ng mayorya ng mga kwalipikadong botante ng Lunsod, at kasama ang 
naturang awtorisasyon na bumubuo ng pag‑apruba na iniaatas ng 
Artikulo XXXIV ng Saligang‑Batas ng California. Ang pagpapaunlad, 
pagpapatayo, at/o pagkuha ng mababang upa na mga yunit ng pabahay 
na pinahintulutan ng seksyong ito ay dapat na karagdagan sa anumang 
iba pang awtorisasyon ng pagpapaunlad, pagpapatayo, at/o pagkuha 
ng naturang pabahay ng mga botante ng Lunsod bago o pagkatapos 
ng pagpatibay ng seksyong ito. Ang seksyong ito sa anumang paraan 
ay hindi naghihigpit o naglilimita sa awtoridad ng Lunsod na bumuo 
o tumulong sa pagpapaunlad ng pabahay na hindi napapailalim 
sa Artikulo XXXIV. Ang Seksyon 22.618.3(d)(1)(iii) na ito ay dapat 
bigyang‑kahulugan upang labis na palawakin ang paggawa at pagkuha 
ng abot‑kayang pabahay. Gaya ng ginamit sa Seksyon 22.618.3(d)
(1)(iii) na ito, ang mga terminong "pampublikong entidad," "bumuo," 
"magtayo," "kumuha," at "mga proyektong pabahay na mababa ang 
upa" ay dapat bigyang‑kahulugan alinsunod sa Artikulo XXXIV ng 
Saligang‑Batas ng California, Kodigo ng Kalusugan at Kaligtasan ng 
California Seksyon 37000 et seq., at anumang kapalit na batas dito.

(iv) Ang Departamento ay dapat magkaroon ng awtoridad na aprubahan 
ang pagpopondo ng limampung milyong dolyar ($50,000,000) o mas 
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mababa mula sa Pondo ng House LA ‑ na mga Programa para sa 
anumang karapat‑dapat na proyekto ng Programang Abot‑kayang 
Pabahay ng walang karagdagang pagsusuri ng Konseho. Ang nasabing 
pag‑apruba ng Departamento ay alinsunod sa mga ipinapatupad 
na alituntunin alinsunod sa Seksyon 22.618.6(c)(1) ng Kodigong 
ito. Ang pondo para sa anumang partikular na proyektong Programa 
sa Abot‑kayang Pabahay na mahigit sa limampung milyong dolyar 
($50,000,000) ay mangangailangan ng pagsusuri at pag‑apruba ng 
Konseho ng Lunsod.

(2) Programa sa Pag‑iwas sa Kawalan ng Tirahan. Tatlumpung porsyento (30%) ng 
Pondo ng House LA‑Programa ang dapat gamitin para sa Programang Pagiwas sa 
Kawalan ng Tirahan, gaya ng inilarawan ng subdibisyong ito at ayon sa isang plano 
sa paggasta na pinagtibay alinsunod sa Seksyon 22.618.4 ng Kodigong ito:

(i)  Panandaliang Pag‑upa at Suporta sa Kita para sa mga Mahinang 
Nangungupahan.

a. Panandaliang Tulong sa Emerhensya. Limang porsyento 
(5%) ng Pondo ng House LA ‑ na mga Programa ang taunang 
ilalaan upang magkaloob ng panandaliang emerhensyang 
pagpopondo sa mga sambahayan na nangungupahan 
na nanganganib na mawalan ng tirahan. Patatagin ng 
mga pondo ang mga nangungupahan na mababa ang kita 
na nanganganib na mawalan ng tirahan dahil sa isang 
beses na pagkabigla sa ekonomiya, at maaaring masakop 
ang kabuuan ng mga pagbabayad sa upa para sa isang 
panandaliang panahon ng hanggang 6 na buwan. Dapat 
itatag ang prayoridad na pagiging karapat‑dapat para sa mga 
Kabahayang Mas Mababa ang Kita.

b. Suporta sa Kita para sa Nakatatanda na Nasa‑Panganib 
dahil sa Pasaning‑Paguupa at gayun din para sa mga 
mga Taong may Kapansanan. Sampung porsyento (10%) 
ng Pondo ng House LA ‑ na mga Programa ay dapat ilalaan 
taun‑taon upang magkaloob ng tulong sa kita na idinisenyo 
upang tulungan ang mga sambahayan sa pag‑iwas sa 
paglilipat mula sa kanilang mga tahanan patungo sa 
pasanin‑ang‑upa, Matindi ang Kababaan ng Kita, Malubha 
ang Kababaan ng Kita, Napakababang Kita, at kasama ang 
mga nakatatanda (65 taong gulang pataas) at/o mga taong 
may kapansanan na nanganganib na mawalan ng tirahan.

(ii) Edukasyon sa Mga Karapatan ng Nangungupahan, Konseho 
ng Nangungupahan, Mga Serbisyo sa Nabigasyon at Pag‑iwas sa 
Pagpapaalis.

a. Depensa/Pag‑iwas sa Pagpapaalis. Sampung porsyento 
(10%) ng Pondo ng House LA ‑ na mga Programa ang ilalaan 
para magbigay ng pondo para sa isang programa sa karapatan 
sa pagpapayo para magbigay ng mga legal na serbisyong 
nauugnay sa pabahay sa mga nangungupahan na Mababa ang 
Kita ng Sambahayan na pinagbabantaang paalisin.

b. Pag‑abot at Edukasyon ng Nangungupahan. Dalawang 
porsyento (2%) ng Pondo ng House LA‑mga Programa ay 
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taunang ilalaan para magbigay ng mga serbisyo sa pag‑abot, 
edukasyon, at nabigasyon, kasama ang, ngunit hindi limitado 
sa pagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga karapatan 
ng nangungupahan at Programa sa Pag‑iwas sa Kawalan 
ng Tirahan. Maaaring kabilang sa mga serbisyo sa outreach, 
edukasyon, at nabigasyon ang pangmaramihang pagpadala ng 
koreo, naka‑tudlang na pag‑aanunsiyo, paggunita ng datos, at 
mga pampublikong lugar ng web.

c. Proteksyon mula sa Panliligalig ng Nangungupahan. 
Tatlong porsyento (3%) ng Pondo ng House LA‑mga 
Programang taunang ilalaan upang pondohan ang mga 
hindi‑pangkalakal na organisasyon at mga serbisyo ng Lunsod 
upang subaybayan at ipatupad ang mga proteksyon laban sa 
panggigipit ng nangungupahan at iba pang mga karapatan ng 
nangungupahan, at upang ipaalam sa mga nangungupahan 
ang mga naturang proteksyon at suportahan sila sa paggamit 
ng kanilang mga karapatan. Hindi bababa sa tatlumpung 
porsyento (30%) ng mga paggasta sa mga Proteksyon mula 
sa Pangligalig sa Nangungupahan ang magpopondo sa mga 
programang pinamumunuan ng mga hindi‑pangkalakal na 
Korporasyon.

d. Konseho ng Nangungupahan. Ang Departamento ay 
magtatatag ng Konseho ng Nangungupahan, upang mag 
pulong nang hindi bababa sa bawat ikaapat nang bahagi ng 
taon upang subaybayan at payuhan ang Departamento tungkol 
sa pagpapatupad ng mga proteksyon ng nangungupahan at 
bumuo ng mga estratehiya upang matugunan ang mga paglabag 
sa Batas ng Walang‑kinikilingang Pabahay at mga paglabag sa 
mga karapatan ng nangungupahan sa ilalim ng pederal, estado, 
at lokal na batas. Ang Konseho ng Nangungupahan ay dapat 
na binubuo ng mga nangungupahan o kasalukuyang walang 
tirahan na mga indibidwal na naninirahan sa Lunsod. Ang 
Konseho ay bubuo ng isang nangungupahan o kasalukuyang 
walang tirahan na indibidwal mula sa bawat Distrito ng 
Konseho ng Lunsod. Ang mga paghirang sa Konseho ng 
Nangungupahan ay magiging pare‑pareho sa proseso para 
sa mga paghirang sa Komite ng Pangangasiwaan, gaya ng 
inilarawan sa Seksyon 22.618.6 ng Kodigong ito. Ang Konseho 
ng Lunsod ay dapat maghangad na tiyakin ang magkakaibang 
representasyon sa Konseho ng Nangungupahan kaugnay 
ng antas ng kita, katayuan sa pabahay, lahi, pagkakakilanlan 
ng kasarian, oryentasyong sekswal, bansang pinagmulan, 
katayuan sa imigrasyon, pinagmumulan ng kita, relihiyon, 
edad, kapansanan, katayuan sa pamilya, at pangunahing 
wika. Ang Konseho ng Nangungupahan ay dapat bigyan ng 
kapangyarihan na tumanggap ng mga ulat sa pagpapatupad ng 
mga programa sa pagtulong sa upa, pagpili ng kasero na hindi 
makibahagi sa mga programang tulong sa pag‑upa, at datos 
ng panliligalig at pagpapaalis ng nangungupahan, at maaaring 
gumawa ng mga rekomendasyon sa Komite ng Pangasiwaan, 
sa Departamento at sa Konseho ng Lunsod upang bawasan ang 
pagpapaalis at paglilipat at dagdagan ang mapagkukunan ng 

60 *TA60*



TXT1-23-TA

E281602  City of LA   Proof #9       5 3/8” x 8 3/8”

NOBYEMBRE 2022

mga legal na serbisyo para sa mga nangungupahan. Ang mga 
miyembro ng Konsehal ng Nangungupahan ay dapat bayaran 
ng hindi bababa sa $150 para sa bawat pulong na dadaluhan. 
Maaaring ipaubaya ng mga miyembro ang kabayaran.

SEK. 22.618.4 PLANO SA PAGGASTA

(a) Ang programang Pondo ng House LA ay isasagawa nang kasama sa Taon ng Pananalapi 
ng Lunsod, mula Hulyo 1 hanggang Hunyo 30.

(b) Sa pagitan ng Enero 1, 2023 at Hunyo 30, 2023, bago ang paglikha ng paunang plano 
sa paggasta, ang Departamento ay maaaring magkaroon ng mga paggasta ng hanggang 
limang daang libong dolyar ($500,000) ng mga pondo, na ibabalik sa pamamagitan ng plano 
sa paggasta para sa Taon ng Panlalapi 2023‑2024 upang itatag ang Pondo ng House LA 
at Programa ng House LA, kabilang ang pagtatatag ng Komite ng Pagpangasiwa, gaya ng 
isinangguni sa Seksyon 22.618.6, at Konsehal ng Nangungupahan, gaya ng tinutukoy sa 
Seksyon 22.618.3(d)(2)(ii) .d.

(c)  Pagsapit ng Hulyo 1, 2023, at pagsapit ng ika‑1 ng Hulyo ng bawat kasunod na taon, 
ang Departamento ay magbibigay sa Komite ng Pagpangasiwa at sa Konseho ng Lunsod ng 
kwenta ng mga kita ng Programang House LA na nakolekta sa nakaraang taon ng pananalapi, 
ayon sa kategorya ng paggasta. Dapat ring magkaloob ang Departamento sa Komite ng 
Pagpangasiwaan at sa Konseho ng Lunsod ng isang plano sa paggasta para sa susunod 
na taon, na dapat sumunod, sa pinakamataas na lawak na posible, sa mga alituntunin ng 
programa na binuo alinsunod sa Seksyon 22.618.6(c) ng Kodigong ito. Ang plano sa paggasta 
ay dapat aprubahan sa paraang itinatadhana ng batas at naaayon sa layunin ng artikulong ito.

(d) Bawat taunang plano sa paggasta na inihahanda ng Departamento alinsunod sa 
Subseksyon (c) ng seksyong ito ay dapat mag proyekto ng mga kita at paggasta nang hindi 
bababa sa tatlong (3) taon. Maliban sa Pondo sa Pagpapatatag ng Programa sa ilalim ng 
Seksyon 22.618.3(d)(1)(ii.e) ng Kodigong ito, ang mga pera sa bawat Pondo na itinatag sa 
ilalim ng artikulong ito ay dapat ibigay sa loob ng tatlong (3) taon pagkatapos matanggap at 
gastusin sa loob ng limang ( 5) taon ng pagtanggap, maliban sa pagpopondo para sa mga 
Alternatibong Modelo para sa Permanenteng Abot‑kayang Pabahay alinsunod sa Seksyon 
22.618.3(d)(1)(ii).b., na gagawin sa loob ng limang (5) taon at gagastusin sa loob ng pitong (7) 
taon ng pagtanggap.

SEK. 22.618.5 PAGBABAGO NG AYOS NG LAANG‑GUGULIN NG MGA PONDO

Ang mga pondo ay maaaring pana‑panahong muling ilaan upang matugunan ang mga 
nagbabagong pangangailangan at pagkakataon gaya ng sumusunod:

(a) Hanggang sampung porsyento (10%) ng pagpopondo para sa bawat kategorya ng 
paggasta sa Seksyon 22.618.3(d) ay maaaring ilaan para sa paggamit sa iba pang mga 
kategorya ng paggasta sa loob ng parehong taon ng pananalapi.

(b) Simula sa Hulyo 1, 2033 at bawat ikasampung taon pagkatapos noon, ang Komite ng 
Mamamayang Pangasiwaan ng House LA ay maaaring gumawa ng mga rekomendasyon para 
sa, at maaaring aprubahan ng Konsehal ng Lunsod, ang mga permanenteng pagbabago sa mga 
kategorya ng paggasta na nakasaad sa Seksyon 22.618.3(d), sa kondisyon na walang kategorya ng 
paggasta ang tatanggap ng mas mababa sa 75% ng ibinigay noong nakaraang dekada.

(c) Ang mga muling paglalaan alinsunod sa Subseksyon (a) at (b) ng seksyong ito ay dapat 
irekomenda ng Komite ng Mamamayang Pangasiwaan ng House LA at maaprubahan ng 
Konseho ng Lunsod.

(d) Maaaring tanggihan ng Konsehal ng Lunsod ang isang rekomendasyon mula sa Komite 
ng Pangangasiwang Mamamayan ng House LA muling italaga ang pagpopondo mula sa isang 
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kategorya patungo sa isa pa kaysa sa inirekomenda ng Komite ng Pangasiwaan lamang sa isang 
nakasulat na natuklasan pagkatapos ng nararapat na napansin na pampublikong pagdinig na ang 
naturang aksyon ay kinakailangan upang makamit ang layunin ng artikulong ito.

SEK. 22.618.6. KOMITE NG PANGANGASIWANG MAMAMAYAN.

(a) Ang Komite ng Pangangasiwang Mamamayan ng House LA (“Komite ng Pagpangasiwa”) ay 
itinatag dito. Pagsapit ng Pebrero 28, 2023, ang paunang grupo ng labinlimang (15) miyembro 
ng Komite ng Pangangasiwa ay hihirangin alinsunod sa Seksyon 22.618.6 na ito.

(b) Ang Komite ng Pangasiwaan ay tutulong na matiyak na ang Pondo ng House LA at ang 
artikulong ito ay naipatupad nang pare‑pareho sa wika at layunin ng Artikulo na ito at sa paraang 
malinaw at may pananagutan sa mga residente ng Lunsod. Ang Komite ng Pangasiwaan ay 
dapat mag subaybay at mag‑kwenta sa Pondo; payuhan ang Alkalde, ang Departamento, 
at ang Konseho ng Lunsod sa mga prayoridad at ang mga Alituntunin ng Programa na 
pinahintulutan ng Subdibisyon (c)(1) ng seksyong ito; gumawa ng mga rekomendasyon sa 
Departamento, Alkalde at Konseho ng Lunsod tungkol sa mga paglalaan, mga Plano sa 
Paggasta, pangangasiwa ng Pondo ng House LA, at pagpapatupad ng Programa ng House LA.

(c) Ang Komite ng Pangangasiwa ay magkakaroon ng awtoridad na:

(1) Bumuo ng mga patnubay para sa pagbibigay‑prayoridad sa paggamit ng Pondo 
ng House LA(“Mga Alituntunin ng Programa”). Sa loob ng 120 araw mula sa anumang 
nasabing rekomendasyon, puwedeng tanggapin ng Konseho ng Lunsod ang mga 
ini‑rerekomendang alituntunin ng Komite ng Pangasiwaan o susugan ang mga ito nang 
naaayon sa layunin ng artikulong ito. Kung ang Konseho ng Lunsod ay hindi kumilos sa 
panahong iyon, ang mga naturang alituntunin ay ituring na naaprubahan.

(2) Pagsapit ng Disyembre 31, 2023, at bawat tatlong taon pagkatapos noon, o 
mas madalas kung inaakala ng Komite ng Pangasiwaan na kinakailangan, ito ay 
magsasagawa ng pagtatasa ng mga pangangailangan kaugnay ng kawalan ng 
tirahan, pagiging abot‑kaya ng pabahay, mga proteksyon ng nangungupahan at 
ang mga pangangailangan sa pabahay ng mga mahihinang populasyon, kabilang 
ang ngunit hindi limitado sa mga taong nakakaranas ng kawalan ng tirahan, mga 
nakatatanda sa Mababang Kitang Sambahayan, mga dating walang tirahan, mga taong 
may kapansanan, mga beterano, mga sambahayan na nag‑iisang magulang, mga 
kabataan sa paglipat, mga nakaligtas sa karahasan sa tahanan, at mga Sambahayang 
Mas Mababa ang Kita. Anumang pagtatasa ng mga pangangailangan na isinagawa 
alinsunod sa Subseksyon na ito, hangga't magagamit ang naturang datos, ay dapat 
magsama ng datos na pinaghiwa‑hiwalay ayon sa lahi, komposisyon ng pamilya, 
oryentasyong sekswal, edad, kapansanan, at kasarian.

(3) Kontrata sa isang ikatlong‑partido na tagasuri o kasangguni upang tumulong sa 
pagsasagawa ng pagtatasa ng mga pangangailangan sa pabahay, sukatin ang mga 
tagumpay at pagkukulang ng mga paggasta ng Pondo, at pangasiwaan ang taunang 
panlabas na pag‑kwenta ng mga resibo at paggasta ng Pondo ng House LA.

(4) Isulong at padaliin ang aninag sa pangangasiwa ng (4) Isulong at padaliin ang 
aninag sa pangangasiwa ng Pondo ng House LA ‑ na mga Programa upang matiyak 
na ito ay Sang‑ayon sa layunin na Pagtaguyod sa Walang Kinikilingang Pabahay. 
Kabilang dito ang pangangasiwa at pagrepaso sa mga ulat, taun‑taon o mas madalas 
gaya ng tinutukoy ng Komite ng Pangasiwaan na kinakailangan ng artikulong ito. Ang 
Komite ng Pangasiwaan ay dapat magsubaybay at/o mag‑kwenta sa pagpapatupad 
ng Programang House LA, kabilang ngunit hindi limitado sa: (A) mga dolyar na ginugol 
sa pagpapatayo at pangangalaga ng pabahay sa loob ng isang taon, sa paglipas 
ng mga taon, sa pinagsama‑sama, bawat proyekto, bawat yunit na pabahay, at 
pinaghiwa‑hiwalay ayon sa Zip Code at Distrito ng Konseho; (B) bilang ng mga taong 
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nakatira sa loob ng isang taon, sa paglipas ng mga taon, sa pinagsama‑samang at 
habang nagbabago ito sa paglipas ng panahon, sa bawat proyekto, sa bawat yunit, 
pinaghiwa‑hiwalay at nahahanap ayon sa lahi, komposisyon ng pamilya, oryentasyong 
sekswal, edad, kakayahan, at kasarian, at ayon sa lokasyon at antas ng kita (Mga 
Sambahayang Matindi ang Kababaan ang Kita, Malubha ang Kababaan ang Kita, 
Napakababa ang Kita, Mababa ang Kita, at Sambahayang Katamtaman ang Kita); at 
(C) mga residenteng pinaglilingkuran ng Programang Pagiwas sa Kawalan ng Tirahan 
sa loob ng isang taon, sa paglipas ng mga taon, nang pinagsama‑sama at habang 
nagbabago ito sa paglipas ng panahon, ng Distrito ng Konseho, at pinaghiwa‑hiwalay 
at nahahanap ayon sa lahi, komposisyon ng pamilya, oryentasyong sekswal, edad, 
kakayahan, at kasarian.

(5) Papahintulutan ang Komite ng Pangasiwaan na magsagawa ng mga pampublikong 
pagdinig para siyasatin at ibahagi ang napag‑alaman nito sa publiko.

(6) Ang Komite ng Pangasiwaan ay maaaring humiling ng mga ulat mula sa mga 
pangkalahatang tagapamahala ng mga kagawaran ng Lunsod, kabilang ngunit hindi 
limitado sa Departamento, at mga tagapangulo ng mga komite ng Konseho ng Lunsod, 
kabilang ngunit hindi limitado sa Komite ng Pabahay. Ang Komite ng Pangasiwaan ay 
magkakaroon ng karapatang kumuha sa lahat ng impormasyon na may kaugnayan sa 
trabaho nito at may pahintulot na tumanggap ng may‑katuturang impormasyon mula 
sa ibang mga entidad ng Lunsod gaya ng kinakailangan sa ilalim ng artikulong ito 
kabilang ang impormasyong nauugnay sa Elemento ng Pabahay at pagpapatupad nito, 
pag‑unlad patungo sa mga alokasyon sa Rehional na Pagtatasa sa Pangangailangan 
sa Pabahay, at pag‑unlad. patungo sa Sang‑ayon sa layunin na Pagtaguyod sa Walang 
Kinikilingang Pabahay.

(7) Ang Komite ng Pangasiwaan ay dapat pahintulutan na tukuyin at imbestigahan 
ang mga potensyal na kasalungatan ng interes sa paglalaan at pagpapatupad ng 
pagpopondo at upang ipaalam ang mga natuklasang ito sa publiko.

(8) Upang itaguyod ang aninag at pananagutan, ang Komite ng Pangasiwaan ay dapat 
magsagawa ng taunang bulwagan ng bayan upang mag‑ulat sa pag‑unlad at mga 
pagkukulang ng Pondo ng House LA ‑ na mga Programa at marinig mula sa publiko. Ito 
ay dagdag sa iba pang mga pampublikong pagpupulong na iniaatas ng artikulong ito o 
kung saan ang Komite ng Pangasiwaan kung hindi man ay itinuturing na kinakailangan.

(9) Isulong ang sensitibong kultura na pagpapatupad ng mga programang pinondohan 
mula sa Pondo ng Programang House LA.

(10) Batay sa mga resulta ng pagtatasa ng mga pangangailangan sa pabahay, 
pagsunod sa Elemento ng Pabahay, pag‑unlad tungo sa mga alokasyon sa Pagtatasa 
ng Pangangailangan ng Pabahay sa Rehiyon, at pag‑unlad patungo sa Sang‑ayon sa 
layunin na Pagtaguyod sa Walang Kinikilingang Pabahay, ang Komite ng Pangasiwaan 
ay susuriin ang mga programa at paggasta at gagawa ng mga pagsasaayos sa 
Programa mga Alituntunin isinangguni sa Subdibisyon (c)(1) ng seksyong ito upang 
mas mahusay na makamit ang mga layunin ng artikulong ito, kabilang ang pagkamit 
ng mga layunin sa pagkakapantay‑pantay ng lahi at pagbaligtad ng mga gawaing hindi 
kasama, pagpapalawak ng abot‑kayang pabahay sa lahat ng Distrito ng Konseho 
upang matugunan ang pangangailangan at baligtarin ang paghihiwalay, at prayoridad 
ang pagpopondo para sa mga programang nakatuon sa mga Sambahayang Matindi 
ang Kababaan ang Kita, Malubha ang Kababaan ang Kita, Napakababa ang Kita, 
at Mababa ang Kita, at pagbibigay‑prayoridad sa tulong sa bayad sa paguupa sa 
Sambahayang Matindi ang Kababaan ang Kita at Malubha ang Kababaan ang Kita.

(d) Mga Miyembro ng Komite ng Pangasiwaan.
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(1) Magkakaroon ng Komite ng Pangasiwaan ng labintatlong (13) bumobotong 
miyembro at dalawang (2) miyembro sa pagpapayo para suportahan ang pagpapaunlad 
ng pamumuno ng kabataan.

(2) Ang mga kategorya ng membership ay ang mga sumusunod:

(i) Pagpapaunlad ng Pabahay, Pagpapanatili at Panlalapi.

a. Puwesto #1: Isang indibidwal na may hindi bababa sa 
limang (5) taong karanasan sa paggawa ng desisyon sa 
antas ng mas matagal sa tungkulin sa hindi‑pangkalakal na 
abot‑kayang pabahay na pagpapaunlad at pangangalaga.

b. Puwesto #2: Isang indibidwal na may hindi bababa 
sa limang (5) taong karanasan sa hindi‑pangkalakal na 
pag‑aari at pamamahala at pagpapatakbo ng ari‑arian, na 
may kagustuhan para sa mga indibidwal na may karanasan 
sa mga kasanayan sa pamamahala na nakikibahagi sa 
nangungupahan o pagmamay‑ari ng residente.

c. Puwesto #3: Isang indibidwal na may hindi bababa sa 
limang (5) taong karanasan sa pananalapi sa pabahay (mga 
may pagbubukod‑sa‑buwis na bono, mga buwis, trabaho sa 
ahensya ng pagpopondo, atbp.).

d. Puwesto #4: Isang indibidwal na may hindi bababa sa limang 
(5) taong karanasan bilang miyembro ng isang unyon ng 
manggagawa sa konstruksyon na kasangkot sa pagpapaunlad 
ng lakas ng trabaho, mga programang pagaaral sa bagohan at 
pakikipagayos sa mga Proyekto na Kasunduan Ukol sa Trabaho 
para sa malalaking proyekto sa pabahay.

e. Puwesto #5: Isang indibidwal na may hindi bababa sa limang 
(5) taong karanasan bilang miyembro ng isang unyon ng 
manggagawa sa konstruksyon na kasangkot sa pagpapaunlad 
ng lakas ng trabaho, mga programang pagaaral sa baguhan 
at pakikipag‑ayos sa mga Proyekto na Kasunduan Ukol sa 
Trabaho para sa malalaking proyekto sa pabahay.

f. Puwesto #6: Isang indibidwal na may hindi bababa sa 
limang (5) taong karanasan sa pag‑unlad na nakatuon sa 
pampublikong sasakyan.

(ii) Proteksyon at Suporta sa Nagrerenta.

a. Puwesto #7: Isang indibidwal na may hindi bababa sa limang 
(5) taong karanasan bilang tagapag‑ayos ng mga karapatan ng 
nangungupahan o tagapagtaguyod na nagtatrabaho sa isang 
organisasyong nakabatay sa komunidad sa ngalan ng mga 
nangungupahan sa mga Sambahayang Mas Mababa ang Kita.

b. Puwesto #8: Isang indibidwal na may hindi bababa sa 
limang (5) taong karanasan bilang isang tagapag‑ayos o 
tagapagtaguyod na nagtatrabaho sa isang organisasyong 
nakabatay sa komunidad upang tugunan ang mga 
pangangailangan sa pabahay ng mga nakatatanda at/o mga 
taong may kapansanan.
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c. Puwesto#9: Isang indibidwal na may hindi bababa sa 
limang (5) taong karanasan bilang mga karapatan ng 
nangungupahan o legal na eksperto sa walang‑kinikilingan 
na pabahay na kumakatawan o nagtataguyod para sa mga 
nangungupahan.

(iii) Mga Karanasan at Kadalubhasaan.

a. Puwesto #10: Isang indibidwal na may hindi bababa sa limang 
(5) taon na karanasan bilang isang nangungupahan sa isang 
Bahay na may Mas Mababa ang Kita at/o hindi bababa sa isang 
taon na nakakaranas ng kawalan ng tirahan.

b. Puwesto #11: Isang indibidwal na may hindi bababa sa 
limang (5) taon na karanasan bilang nangungupahan ng mula 
sa Sambahayang Mas Mababa ang Kitang at/o hindi bababa sa 
isang taon na nakakaranas ng kawalan ng tirahan.

c. Puwesto #12: Isang indibidwal na may hindi bababa sa 
limang (5) taong karanasan bilang isang kinatawan ng isang 
pampublikong sektor ng trabaho o unyon ng serbisyo, kung saan 
ang mga miyembro nito ay naghihirap sa mga gastos sa pabahay.

d. Puwesto #13: Isang indibidwal na may hindi bababa sa 
limang (5) taong karanasan bilang pinuno ng komunidad 
o isang taga‑ayos na nagsusulong para sa mataas na 
kalidad na pampublikong sasakyang malapit sa abot‑kayang 
pabahay at mga sentro ng trabaho at para sa pagtukoy ng 
mga opsyon sa kadaliang kumilos na nauugnay sa paggawa 
ng abot‑kayang pabahay.

(iv) Kabataan. Puwesto # 14 at 15: Dalawang tagapagpayo, na 
miyembro ng Komite ng Pangasiwaan na hindi bumoboto at ay dapat na 
mga indibidwal sa pagitan ng edad na 16 at 21.

(3) Pagiging Kwalipikado.

(i) Ang mga miyembro ng Komite ng Pangasiwaan ay dapat nakatira sa 
Lunsod ng Los Angeles.

(ii) Walang taong kasalukuyang naglilingkod bilang isang inihalal na 
Lunsod, County, espesyal na distrito, Estado o Pederal na pampublikong 
opisyal ang maaaring maglingkod bilang miyembro ng Komite.

(iii) Ang lokal na kodigo ng mga kasalungatan ng interes ng Lunsod 
sa ilalim ng Batas ng Repormang Pang‑Pulitika ay sinususugan upang 
hilingin sa mga miyembro ng Komite ng Pangasiwaan na maghain ng 
mga taunang pahayag ng mga pang‑ekonomiyang interes at kung hindi 
man ay sumunod sa mga probisyon ng etika at mga kasalungat ng 
interes ng Batas na iyon.

(4) Paghirang.

(i) Mga paunang paghirang: Ang mga kawani ng departamento ay 
dapat magsumite sa Alkalde ng hindi bababa sa tatlong kwalipikadong 
kandidato para sa bawat kategorya ng pagiging miyembro. Ang Alkalde 
ay dapat humirang ng mga miyembro para sa bawat kategorya na 
nakalista sa Subdibisyon (d)(2) ng seksyong ito, napapailalim sa 
pag‑apruba ng Konseho ng Lunsod.
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(ii) Ang mga miyembro ng Komite ng Pangasiwaan ay magsisilbi ng 
limang taong termino. Gayunpaman, ang mga puwesto 1, 2, 7, 10, at 11 
ay magkakaroon ng paunang termino na tatlong taon; ang mga puwesto 
3, 4, 8, 12, at 14 ay magkakaroon ng paunang terminong dalawang 
taon; at ang mga puwesto 5, 6, 9, 13, at 15 ay magkakaroon ng paunang 
terminong isang taon. Ang mga miyembro ay maaaring muling italaga 
sa isang walang limitasyong bilang ng mga termino sa pagpapasya ng 
Alkalde.

(iii) Mga kasunod na paghirang. Pagkatapos matanggap ang kawani ng 
Komite ng Pangasiwaan, ang mga tauhan nito ay dapat magsumite sa 
Alkalde na may hindi bababa sa tatlong kwalipikadong kandidato para 
sa bawat bakante sa Komite. Ang Alkalde ay dapat humirang ng mga 
miyembro, na napapailalim sa pag‑apruba ng Konseho ng Lunsod.

(5) Pagbibitiw; Pagkakadiskwalipika. Ang mga miyembro ng Komite ng Pangasiwaan 
ay maaaring, anumang oras, magbitiw sa Komite ng Pangasiwaan sa nakasulat na 
paunawa na naihatid sa Komite ng Pangasiwaan at sa Alkalde. Ang isang miyembro 
ng Komite ng Pangasiwaan na may hawak ng anumang hindi maging‑dapat na 
pampublikong opisina, o ang paghahain ng isang miyembro ng Komite ng layunin 
na humingi ng naturang pampublikong opisina, kabilang ang isang deklarasyon 
ng kandidatura alinsunod sa Kodigo ng Gobyerno ng California Seksyon 85200, o 
Komite ng Pangasiwaan sa labas ng Lunsod ay dapat hindi maging karapat‑dapat na 
miyembro mula sa patuloy na paglingkod sa Komite ng Pangasiwaan kapag naihatid ng 
Departamento ang paunawa ng katotohanang iyon sa Komite ng Pangasiwaan.

(6) Mga Batayan para sa Pagtanggal/Pagwawakas. Ang mga miyembro ng Komite ng 
Pangasiwaan ay tatanggalin lamang bago matapos ang isang termino nang may dahilan. 
Kasama sa sanhi ang: (i) higit sa dalawang pagliban sa pulong ng Komite sa loob ng 12 
buwang panahon na hindi pinahihintulutan ng Komite; (ii) higit sa tatlong pagliban sa mga 
pulong ng Komite sa loob ng 12‑buwang panahon kahit na ipinag‑paumanhin ng Komite; 
(iii) kabiguan na aktibong lumahok sa mga pagpupulong, komite, sub‑komisyon, o mga 
proyekto o responsibilidad ng Komite ng Pangasiwaan; (iv) kumikilos nang salungat sa 
layunin o wika ng hakbangin na inisyatiba na nagpatibay sa ordinansang ito, kabilang 
ang pagsalungat sa pagtatayo o pangangalaga ng abot‑kayang pabahay; (v) pag‑abala 
sa mga pagpupulong o gawain ng Komite ng Pangasiwaan o hindi pagsunod sa mga 
tinatanggap na kodigo ng pag‑asal; (vi) kabiguan na ibunyag ang isang salungatan ng 
interes na may kaugnayan sa isang desisyon na nakabinbin sa harap ng Komite; at 
(vii) paglabag sa batas na namamahala sa pagsasagawa ng Komite ng Pangasiwaan, 
kasama ngunit hindi limitado sa Batas ng Repormang Pang‑Politiko nang 1975 at Batas 
na Ralph M. Brown.

(7) Pagbubunyag at Pagtanggi sa Pagsali. Dapat ibunyag ng mga miyembro ng Komite 
ng Pangasiwaan ang anumang kasalungatan ng interes, aktwal man o napapansin, 
ayon sa pagtukoy ng Komisyon sa Etika. Kung ang isang miyembro ng Komite ng 
Pangasiwaan ay may direkta o hindi direktang na interes sa panlalapi sa isang desisyon 
ng Komite ng Pangasiwaan, dapat nilang alisin ang kanilang sarili sa paglahok sa usapin 
at maghain ng Porma 51 sa Komisyon ng Etika (Porma ng Paunawa sa Pag‑alis sa 
Sarili) o anumang kahalili ng porma na iyon. Kung ang isang salungatan ng interes ay 
pinaghihinalaan ng alinman sa mga miyembro ng Komite ng Pangasiwaan o kawani ng 
Lunsod, ang bagay ay iuulat sa Pangkalahatang Tagasuri na binanggit sa Subdibisyon 
(g)(2) ng seksyong ito upang mag‑imbestiga at mag‑ulat sa Komite ng Pangasiwaan 
kung kinakailangan. Walang anuman sa seksyong ito ang dapat magbago o magbawas 
sa awtoridad ng Komisyon sa Etika ng Lunsod.
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(8) Tagapangulo at Pangalawang Tagapangulo. Ang Komite ng Pangasiwaan ay dapat 
pumili mula sa mga miyembro nito ng isang Tagapangulo at Pangalawang Tagapangulo para 
sa bawat taon ng pananalapi. Ang mga miyembro ay maaaring magsilbi bilang Tagapangulo 
o Pangalawang Tagapangulo hanggang sa tatlong magkakasunod na taon ng pananalapi.

(e) Kabayaran sa Miyembro ng Komite. Ang mga miyembro ng Komite ng Pangasiwaan ay 
babayaran para sa pagdalo sa pulong na hindi bababa sa $150 bawat pulong. Maaaring 
talikuran ng mga miyembro ang kabayaran.
(f) Mga Pulong. Ang Komite ng Pangasiwaan ay magpupulong ng hindi bababa sa anim na 
beses taun‑taon, maliban sa 2022‑23 taon ng panlalapi, kung saan ang Komite ng Pangasiwaan 
ay magpupulong ng hindi bababa sa dalawang beses. Magpupulong ang mga subkomite ayon 
sa itinuturing na kinakailangan ng Komite ng Pangasiwaan.

(g) Pagkuha ng Kawani. Ang Lunsod ay dapat magbigay ng sapat na dedikadong kawani sa 
Komite ng Pangasiwaan.

(1) Tutukuyin ng Komite ng Pangasiwaan ang sarili nitong mga pangangailangan 
sa kawani at mapagkukunan na napapailalim sa limitasyon sa Pondo ng House 
LA‑Pangangasiwa na nakasaad sa Subseksyon (b) ng Seksyon 22.618.3 ng artikulong ito.

(2) Ang Komite ng Pangasiwaan ay kukuha ng Pangkalahatang Tagasuri bilang pinuno 
ng mga kawani na naglilingkod sa Komite ng Pangasiwaan. Ang Pangkalahatang Tagasuri 
ay maaaring tanggalin ng Konseho ng Lunsod para sa isang dahilan na sapat upang 
mapaalis sa ilalim ng Seksyon 1016 ng Saligang Batas ng Lunsod. Ang Pangkalahatang 
Tagasuri ay may awtoridad na kumuha o magtanggal ng karagdagang mga tauhan at 
gumastos ng mga pinagkukunan ng laang‑gugulin, kung kinakailangan. Dapat suriin at 
aprubahan ng Komite ng Pangasiwaan ang laang‑gugulin ng Pangkalahatang Tagasuri.

(h) Mga Subkomite.

(1) Ang Komite ng Pangasiwaan ay maaaring lumikha ng mga subkomite o komite na 
tagapag‑payo upang tulungan ang gawain nito.

(i) Wala sa Seksyon na ito ang dapat maglilimita sa awtoridad ng Alkalde at Konseho ng 
Lunsod na magmungkahi, mag‑susog, at magpatibay ng laang‑gugulin ng Lunsod alinsunod 
sa Saligang Batas ng Lunsod sa kondisyon na ang naturang laang‑gugulin ay iginagalang ang 
mga alokasyon na kinakailangan ng artikulong ito.

SEK. 22.618.7. GAWAING KONSTRUKSYON.

(a) Anumang proyekto sa pagtatayo o rehabilitasyon na tumatanggap ng pagpopondo o 
pagpopondo mula sa panukalang ito ay dapat bubuo ng isang pampublikong gawain kung 
saan ang nangingibabaw na sahod ay dapat bayaran para sa mga layunin ng Kabanata 1 
(nagsisimula sa Seksyon 1720) ng Bahagi 7 ng Dibisyon 2 ng Kodigo sa Paggawa.

(b) Ang lahat ng konstruksyon at rehabilitasyon sa mga proyektong 40 yunit at higit pa na 
tumatanggap ng pondo o tulong sa panlalapi mula sa panukalang ito ay sasailalim sa Kasunduan 
sa Paggawa ng Departamento ng Gawaing Pampubliko ng Lunsod ng Los Angeles. Para sa mga 
layunin ng subdibisyong ito, ang bilang ng mga yunit ay nangangahulugang ang pinakamataas na 
bilang ng mga yunit na pinahintulutan sa anumang karapatan na ipinagkaloob ng awtoridad na 
nagpapahintulot sa paggamit ng lupa para sa proyektong pagpapaunlad, hindi alintana kung ang 
konstruksyon ay nagpapatuloy sa mga yugto o ang pagmamay‑ari ay hahatiin.

(c) Kung ang isang partikular na panukalang‑batas na Proyekto ng Kasunduan ng Magagawa 
(PLA) ay napag‑usapan na may magkaparehong kasunduan sa pagitan ng Los Angeles/County 
ng Orange na Konsehal ng Pagagawa at Pagpapatayo na Pangkalakal at ng Asosasyon ng 
Hindi‑pangkalakal na Pabahay ng Southern California (SCANPH) at inaprubahan ng Konsehal 
ng Lunsod ng Los Angeles, kung gayon ang mga kontratista na nagsasagawa ng gawaing 
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konstruksyon at rehabilitasyon sa mga proyektong tumatanggap ng pagpopondo o pagpopondo 
mula sa panukalang‑batas na ito ay kinakailangan na sumunod sa partikular na pambuong 
panukala ng PLA, sa halip ng sa PLA ng Departamento ng Gawaing Pampubliko.

(d) Para sa mga layunin ng subdibisyong ito, ang "kasunduan sa paggawa ng proyekto" ay 
may parehong kahulugan tulad ng sa talata (1) ng subdibisyon (b) ng Seksyon 2500 ng Kodigo 
ng Pampublikong Kontrata.

SEK. 22.618.8. AWTORIDAD NG KONSEHO PARA SA PAGSUSOG

(a) Maaaring susugan ng Konseho ng Lunsod ang Artikulong ito o anumang ibang probisyon 
ng panukalang inisyatiba na nagpatibay dito, sa kondisyon, gayunpaman, na:

(1) Ang nasabing mga susog ay dapat dagdagan o mapadali ang mga layuning 
nakasaad sa Seksyon 22.618.1 ng artikulong ito at ang mga pera sa Pondo ng House 
LA ay nagastos ayon sa Seksyon 22.618.3 ng artikulong ito.

(2) Walang ganoong pagbabago ang maaaring tumaas sa buwis na ipinataw 
alinsunod sa Subseksyon (b) ng Seksyon 21.9.2 ng Kodigo ng Munisipal sa loob ng 
kahulugan ng Kodigo ng Gobyerno ng California Seksyon 53750(h) nang walang 
pag‑apruba ng botante na iniaatas ng Artikulo XIII ng Saligang‑Batas ng California.

(3) Walang pagsusog ang maaaring magbawas ng mga ipinag‑aatas ng Seksyon 22.618.7.

(b) Dapat repasuhin ng Komite ng Pangasiwaan ang anumang iminungkahing pag‑susug sa 
artikulong ito o anumang iba pang probisyon ng panukalang inisyatiba na pinagtibay ito bago 
pinagtibay ng Konseho ng Lunsod ang iminungkahing pag‑susug at maaaring magpahayag ng 
opinyon kung ang pag‑susug ay nagpapatuloy sa mga layuning nakasaad sa Seksyon 22.618. 1 
ng artikulong ito at naaayon sa mga kategorya ng paggasta sa Seksyon 22.618.3 ng artikulong 
ito. Kung ang Komite ng Pangasiwaan ay nag pasya na ang isang iminungkahing pag‑susug ay 
hindi naaayon sa mga layuning iyon, ang Konseho ng Lunsod ay dapat gumawa ng kasulatan 
ng mga natuklasan sa kabaligtaran na sinusuportahan ng malaking ebidensya sa talaan upang 
bigyang‑katwiran ang pagpapatuloy sa pag‑susug sa kabila ng salungat na opinyon na iyon.

SEKSYON 5: TERMINO NG PANUKALA

Kapag ipinatupad, ang Programang ito ng Los Angeles ng Pag‑iwas sa Kawalan ng Tirahan 
at Pagpopondo sa Ordinansa ng Abot‑kayang Pabahay ay magkakabisa sa Enero 1, 2023, at 
mananatiling may bisa hanggang sa mapawalang‑bisa ng mga Tao ng Lunsod ng Los Angeles.

SEKSYON 6: PAGTAAS NG LIMITASYON SA PAGLALAAN

Alinsunod sa Artikulo XIII B ng Saligang‑Batas ng California at mga naaangkop na batas, sa 
loob ng apat na taon mula Nobyembre 3, 2022, ang limitasyon sa paglalaan para sa Lunsod 
ay tataas ng pinagsama‑samang halagang nakolekta ng pagpapataw ng buwis na ipinataw sa 
ilalim ng subseksyon (b) ng Seksyon 21.9. 2 ng Kodigong Munisipal.

SEKSYON 7: PAGKAKAHIWALAY

Ang Batas na ito ay dapat bigyang‑kahulugan upang maging pare‑pareho sa lahat ng pederal, 
batas ng estado, mga lokal na batas, mga tuntunin, at regulasyon. Kung ang anumang seksyon, 
subseksyon, subdibision, sugnay, pangungusap, parirala, o bahagi ng inisyatibang panukalang 
ito ay mapapatunayang hindi naaayon sa saligang‑batas o walang bisa ng anumang hukumang 
may naaangkop na hurisdiksyon, mananatili pa ring may bisa at ipinapatupad ang mga natitirang 
seksyon, subseksyon, subdibision, sugnay, pangungusap, parirala, at bahagi, at sa layuning ito, 
ang mga probisyon ng inisyatibang panukalang ito ay maaaring ihiwalay. Kung kayat ipinapahayag 
ng mga botante na dapat sana nilang ipinasa ang lahat ng seksyon, subseksyon, subdibisyon, 
sugnay, pangungusap, parirala, at bahagi ng inisyatibang panukalang ito na wala ang seksyon, 
subseksyon, subdibisyon, sugnay, pangungusap, parirala, o bahagi na napatunayang hindi naaayon 
sa saligang‑batas o wala bisa.
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IKAW AY MAY MGA SUMUSUNOD NA KARAPATAN
1.  Karapatang bumoto kung ikaw ay isang nakarehistrong botante. Ikaw ay karapat-

dapat bumoto kung ikaw ay:
 � isang mamamayan ng U.S. na 

naninirahan sa California
 � hindi kukulangin sa 18 taong gulang
 � nakarehistro kung saan ka 

kasalukuyang naninirahan

 � hindi kasalukuyang gumugugol 
ng panahon sa piitan ng estado o 
pederal dahil sa pagkakahatol sa 
isang krimen, at

 � hindi kasalukuyang ipinasiya ng 
isang hukuman bilang walang 
kakayahan ang isipan para bumoto

2.  Karapatang bumoto kung ikaw ay isang nakarehistrong botante kahit na ang 
iyong pangalan ay wala sa listahan.
Ikaw ay boboto gamit ang isang pansamantalang balota. Ang iyong boto ay ibibilang 
kung ang mga opisyal sa mga halalan ay nagpasiya na ikaw ay karapat-dapat bumoto.

3.  Karapatang bumoto kung ikaw ay nakapila pa nang magsasara ang mga lugar 
ng botohan.

4.  Karapatang magpatala ng isang lihim na balota nang walang gumagambala sa iyo 
o nagsasabi sa iyo kung sino o ano ang iboboto.

5.  Karapatang kumuha ng bagong balota kung nagkamali ka, kung hindi mo pa 
naipapatala ang iyong balota. Magagawa mong:
Humingi sa opisyal sa mga halalan sa isang lugar ng botohan ng isang bagong 
balota,
Palitan ang iyong balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo ng isang bagong 
balota sa isang opisina sa mga halalan, o sa iyong lugar ng botohan, o 
Bumoto gamit ang isang pansamantalang balota.

6.  Karapatang humingi ng tulong sa pagpapatala ng iyong balota mula sa sinumang 
pinili mo, maliban sa iyong tagapag-empleyo o kinatawan ng unyon.

7.  Karapatang ihulog ang iyong kinumpletong balota ng pagboto sa pamamagitan 
ng koreo sa alinmang lugar ng botohan sa California.

8.  Karapatang kumuha ng mga materyal sa halalan sa isang wikang iba sa Ingles 
kung may sapat na bilang ng mga tao sa iyong presinto ng pagboto na nagsasalita ng 
wikang iyon.

9.  Karapatang magtanong sa mga opisyal sa halalan tungkol sa mga pamamaraan 
ng paghalal at masdan ang proseso ng halalan. Kung hindi masagot ng taong tinanong 
mo ang iyong mga katanungan, dapat silang magpadala sa iyo ng tamang tao para sa 
sagot. Kung ikaw ay nakakaabala, maaari silang tumigil sa pagsagot sa iyo.

10.  Karapatang iulat ang anumang labag sa batas o madayang gawain sa halalan sa 
isang opisyal sa mga halalan o sa opisina ng Kalihim ng Estado

Batas sa mga Karapatan ng Botante

Kung naniniwala ka na pinagkaitan 
ka ng alinman sa mga karapatang 
ito, tawagan ang kompidensiyal na 
Nakahandang Linya sa Botante ng 
Kalihim ng Estado sa (800) 339-2957.

Sa web sa www.sos.ca.gov
Sa pamamagitan ng telepono sa 
(800) 339-2957
Sa pamamagitan ng email sa  
elections@sos.ca.gov

FP-VBR-TA
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Mga Nakatala sa Audio (213) 978-0444
Ang kagamitan para sa audio ay makukuha sa lahat ng Sentro ng 
Botohan upang tulungan kayo.

Ang mga nakatala sa audio ng panukalang makikita sa libritong ito ay 
mapapakinggan sa Ingles, Armenian, Intsik (Mandarin at Cantonese), 
Farsi, Hindi, Hapon, Khmer, Korean, Russian, Espanyol, Tagalog, Thai, at 
Vietnamese. Ang mga nakatala na ito ay makukuha sa aming lugar ng 
web na: clerk.lacity.org/clerk-services/elections/municipal-elections 
sa pamamagitan ng pag-click sa kahon na “(Mga) Panukala sa Balota” at 
sa mga sumusunod na lokasyon:

Braille Institute Library Central Library
741 North Vermont Avenue 630 West 5th Street
Los Angeles, CA  90029 Los Angeles, CA 90071
(323) 660-3880 (213) 228-7000 

Ang mga botante ay maaari ring humiling ng kopya ng nakatala sa audio 
mula sa aming opisina:

Office of the City Clerk-Election Division
Attn: Audio Recordings
555 Ramirez Street, Space 300
Los Angeles, CA 90012

Impormasyon para sa mga Botanteng 
May Espesyal na Pangangailangan

Ang mga lugar ng botohan sa County ng LA ay nagkakaloob ng madadaanan ng 
upuang de gulong at/o pagboto sa gilid ng bangketa. Sa loob ng Sentro ng Botohan, 
may makikita kayong mga kagamitan na makakatulong sa inyo sa inyong karanasan 
sa pagboto.

Ang isang numero ng telepono na TTY ay nakalaan para sa mga 
botante na may kapansanan sa pandinig.

Tulong sa Wika (800) 994-8683
Ang Lunsod ay nagbibigay din ng mga materyal sa pagboto sa wikang 
Armenian, Intsik, Farsi, Hindi, Hapon, Khmer, Korean, Russian, 
Espanyol, Tagalog, Thai, at Vietnamese.

Numero ng Telepono ng TTY (213) 473-3231

FP-INS-TA

Para sa kakayahang makagamit at iba pang pantulong na kagamitan 
800-815-2666, Opsyon 7 (Tuwirang Linya ng County ng LA)
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Ang Araw ng Halalan ay sa Martes, ika-8 ng Nobyembre

Ang mga lugar ng botohan ay magbubukas 
nang ika-7 ng umaga at magsasara nang 

ika-8 ng gabi.

FP-CAL-TA NOBYEMBRE 2022

Paalala sa Petsa ng Halalan

Nobyembre

 LIN LUN MAR MIY HUW BIY SAB
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Mga Tala ng Botante

FP-NTS-TA

Ang Araw ng Halalan ay Martes, ika-8 ng Nobyembre.

Ang pahinang ito ay kailangan dahil sa mga kaayusan 
ng paglilimbag.
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For Election Information, 
please call 1-888-873-1000

The City of Los Angeles provides voter information  
in English as well as in the following languages:

Для получения копии данной брошюры на русском 
языке позвоните по номеру 1-800-994-VOTE (8683). 

Այս բրոշյուրի հայերեն օրինակն ստանալու համար 
զանգահարեք 1-800-994-VOTE (8683) հեռախոսահամարով։

Para sa Impormasyon Tungkol sa Halalan,  
mangyaring tumawag sa 1-888-873-1000

Ang Lunsod ng Los Angeles ay nagbibigay ng impormasyon para  
sa botante sa Ingles gayundin sa mga sumusunod na wika:



PANGKALAHATANG HALALANG MUNISIPAL
MARTES, NOBYEMBRE 8, 2022
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