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TANONG NG ESTADO BLG. 1

Amyenda sa Saliga’ng Batas ng Nevada

Pinagsama’ng Resolusyon ng Pagpupulong Blg. 5 sa Ika-79 Sesyon 

PAGSASAAYOS (TANONG SA BALOTA)

Dapat bang amyendahan ang Saliga’ng Batas ng Nevada upang: (1) alisin ang mga pagtatakda sa 
pamamahala at tungkulin ng Lupon ng mga Rehente at ang kontrol nito at pamamahala sa Unibersidad 
ng Estado at itakda na ang Lehislatura ay magbigay sa pamamagitan ng batas para sa pamamahala, 
kontrol, at pangangasiwa sa Unibersidad ng Estado at ang makatwira’ng proteksyon ng indibidwal sa 
akademiko’ng kalayaan sa pampubliko’ng institusyon nang mas mataas na edukasyon sa Nevada; at 
(2) repasuhin ang pangangasiwa ng ilang mga napagbilhan ng mga ipinagkaloob na pederal na lupa na 
nakatuon para sa benepisyo ng ilang mga kagawaran sa Unibersidad ng Estado?

   Oo ............... o
   Hindi............ o

PALIWANAG AT PANGUNGUSAP

PALIWANAG—Inaatasan ng Saliga’ng Batas ng Nevada ang Lehislatura na magtayo ng isang 
Unibersidad ng Estado na kinokontrol ng isang nahalal na Lupon ng mga Rehente na ang mga tungkulin 
ay iniaatas ng batas.  Bilang karagdagan, ang Saliga’ng Batas ng Nevada ay nag-aatas na kontrolin at 
pamahalaan ng Lupon ng mga Rehente ang mga gawain at pondo ng Unibersidad ng Estado sa ilalim ng 
mga regulasyon na itinatag ng batas.  Ang panukala’ng ito sa balota, na kilala rin bilang “Ang Amyenda 
Para sa Kabutihan nang Mas Mataas na Edukasyon sa Nevada, Pananagutan at Pangangasiwa,” ay mag-
aalis nang ayon sa konstitusyon na pag-aatas ng pamamahala sa paghahalal at tungkulin ng Lupon ng 
mga Rehente at ang kontrol nito at pangangasiwa ng mga gawain at pondo ng Unibersidad ng Estado at 
magtatadhana na ang Lehislatura ay magtakda ng batas para sa pamamahala, kontrol, at pangangasiwa 
ng Unibersidad ng Estado.  Ang panukala’ng ito sa balota ay hindi pawawala’ng-bisa ang anuma’ng 
umiiral na mga pagtatakda ng batas na namamahala sa Lupon ng mga Rehente, kasama na ang mga 
paglalaan para sa paghahalal ng mga miyembro ng Lupon, ngunit gagawin nito’ng ayon sa batas ang 
katawan nito na ang istraktura, sapian, mga kapangyarihan, at tungkulin ay pinamamahalaan ng mga 
umiiral na probisyon ng batas, napapasailalim sa anuma’ng mga pagbabago ng batas na ginawa sa 
pamamagitan ng proseso ng batasan.

Inuutusan ng Saliga’ng Batas ng Nevada ang Lehislatura upang hikayatin ang lahat ng angkop na 
paraan ang pagsulong ng intelektwal, panitikan, siyentipiko, pagmimina, mekanikal, agrikultura, etikal, 
at iba pang mga pagpapabuti sa edukasyon.  Ang panukala’ng ito sa balota ay aatasan ang Lehislatura 



na magtakda ayon sa batas para sa makatwira’ng proteksyon ng indibidwal na kalayaan sa akademiko 
ng mga mag-aaral, mga empleyado, at mga kontratista ng pampubliko’ng mas mataas na institusyo’ng 
pang-edukasyon ng Nevada upang padaliin ang mga patakaran ng Saliga’ng Batas ng Nevada upang 
hikayatin ang pagsulong ng natura’ng pagpapabuti sa edukasyon.

Itinakda ng Saliga’ng Batas ng Nevada na ang ilang pondo na natamo ng Estado ng Nevada sa ilalim 
ng isang pederal na batas na isinagawa ng Kongreso noo’ng 1862 ay dapat na ipuhunan sa isang 
hiwalay na pondo at ituon para sa benepisyo ng ilang mga departamento ng Unibersidad ng Estado, at 
kung mayroong anuma’ng halaga ng hiwalay na pondo ang mawala o malustay dahil sa kapabayaan o 
anuma’ng iba pang dahilan, dapat palitan ng Estado ng Nevada ang nawala o nalustay na halaga upang 
nang sa gayon ang puhunan ng pondo ay mananatili’ng hindi nabawasan.  Ang panukala’ng ito sa balota 
ay magbabago sa mga pagtatakda’ng ito sa pamamagitan ng: (1) lilinawin ang ligal na mga bahagi sa 
pederal ng batas, kasama ang lahat ng mga susog ng Kongreso; at (2) tutukuyin na ang pondo na natamo 
sa ilalim ng pederal na batas ay dapat ipamuhunan ng Estado ng Nevada sa paraa’ng hinihingi ng batas.

Ang boto’ng “Oo” ay aamyendahan ang Saliga’ng Batas ng Nevada sa pamamagitan ng: (1)  
pag-aalis ng mga pagtatakda tungkol sa pamamahala at tungkulin ng Lupon ng mga Rehente at 
ang kontrol nito at pangangasiwa ng mga gawain at pondo ng Unibersidad ng Estado at aatasan 
na ang Lehislatura ay magbigay sa pamamagitan ng batas para sa pamamahala, kontrol, at 
pangangasiwa ng Unibersidad ng Estado; (2) aatasan ang Lehislatura na magbigay ayon sa batas 
para sa makatwira’ng proteksyon ng indibidwal na kalayaan sa akademiko sa mga pampubliko’ng 
institusyon ng mas mataas na edukasyon sa Estado’ng ito; at (3) rerebisahin ang mga probisyon 
sa pamamahala ng pangangasiwa ng ilang pondo na nagmula sa natamo sa pederal na batas at 
nakatuon para sa benepisyo ng ilang mga kagawaran ng Unibersidad ng Estado.

Ang boto’ng “Hindi” ay magpapanatili sa umiiral na mga pagtatakda ng Saliga’ng Batas ng 
Nevada na namamahala sa halalan at tungkulin ng Lupon ng mga Rehente at ang kontrol nito 
at pamamahala ng mga gawain at pondo ng Unibersidad ng Estado, hindi pag- uutusan ang 
Lehislatura na magbigay ayon batas para sa makatwira’ng proteksyon ng indibidwal na kalayaan 
sa akademiko sa mga pampubliko’ng institusyon ng mas mataas na edukasyon sa Estado na ito, at 
hindi rerebisahin ang mga umiiral na pagtatakda sa pamamahala sa pangangasiwa ng ilang pondo 
na natamo sa ilalim ng batas pederal at nakatuon para sa benepisyo ng ilang mga departamento 
ng Unibersidad ng Estado.

PANGUNGUSAP— Inaatasan ng Saliga’ng Batas ng Nevada ang Lehislatura na magbigay para sa 
pagtatatag ng isang Unibersidad ng Estado na kinokontrol ng isang Lupon ng mga Rehente na ang mga 
tungkulin ay iniaatas ng batas. (Nev. Const. Art. 11, § 4)  Inaatasan din ng Saliga’ng Batas ng Nevada 
ang Lehislatura na magbigay para sa paghahalal ng mga miyembro ng Lupon at magtakda para ang 
Lupon ay kontrolin at pamahalaan ang mga gawain at mga pondo ng Unibersidad ng Estado sa ilalim ng 
mga regulasyon na itinatag ng batas. (Nev. Const. Art. 11, §§ 7, 8)

Tulad ng hinihingi ng mga pag-aatas na ito sa konstitusyon, ang Lehislatura ay nagsagawa ng mga 
batas upang itatag ang Unibersidad ng Estado at upang magtakda para sa paghahalal ng mga miyembro 
ng Lupon ng mga Rehente. (NRS 396.020, 396.040)  Bilang karagdagan, ang Lehislatura ay gumawa 



ng mga batas upang: (1) itatag ang Panuntunan ng Mas Mataas na Edukasyon (NSHE) ng Nevada, na 
binubuo ng Unibersidad ng Nevada at ilang iba pang mga institusyo’ng pang-edukasyon, programa, 
at pagpapatakbo; at (2) itakda na ang Lupon ng mga Rehente ay mamahala sa NSHE at mag-atas ng 
mga patakaran para sa pamamahala at pangangasiwa nito. (NRS 396.020, 396.110, 396.230, 396.280, 
396.300, 396.420, 396.440, 396.550)

Ang panukala’ng ito sa balota ay mag-aalis ng mga pagtatakda sa konstitusyon sa pamamahala ng 
Lupon ng mga Rehente at aatasan ang Lehislatura na magbigay sa pamamagitan ng batas para sa 
pamamahala, kontrol, at pamamahala ng Unibersidad ng Estado.  Ang panukala’ng ito sa balota ay 
hindi pawawala’ng bisa ang anuma’ng umiiral na mga pag-aatas ayon sa batas sa pamamahala sa Lupon 
ng mga Rehente, kabilang yao’ng mga pag-aatas para sa paghahalal ng mga miyembro ng Lupon.  Sa 
halip, sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga pag-aatas sa konstitusyon tungkol sa pamamahala sa Lupon 
ng mga Rehente, ang panukala’ng ito sa balota ay gagawi’ng ayon sa batas ang katawan ng Lupon 
kung saan ang istraktura, sapian, mga kapangyarihan, at tungkulin, ay pinamamahalaan ng mga umiiral 
na pag-aatas na yaon ayon sa batas, napapailalim sa anuma’ng mga pagbabago sa batas na ginawa sa 
pamamagitan ng proseso ng batasan.

Inuutusan ng Saliga’ng Batas ng Nevada ang Lehislatura na hikayatin sa lahat ng angkop na paraan 
ang pagsulong ng intelektwal, panitikan, siyentipiko, pagmimina, mekanikal, agrikultura, etikal, at iba 
pang mga pagpapabuti sa edukasyon. (Nev. Const. Art. 11, § 1)  Bilang isang pangkalahata’ng prinsipyo 
sa mga pampubliko’ng institusyon ng mas mataas na edukasyon, ang mga patakaran na nagbibigay 
nang makatwira’ng proteksyon ng indibidwal na kalayaan sa akademiko ay inilaan upang hikayatin 
ang paghahanap ng kaalaman at paghahanap ng akademiko’ng katotohanan at paliwanag. (Urofsky v. 
Gilmore, 216 F.3d 401 (4th Cir. 2000); Demers v. Austin, 746 F.3d 402 (9th Cir. 2014))  Iminungkahi ng 
Korte Suprema ng Estados Unidos—ngunit hindi tinukoy—na ang indibidwal na kalayaan sa akademiko 
“na nauugnay sa akademiko’ng karunungan o turo sa silid-aralan” ay maaaring may karapatan sa 
isang matataas na antas ng proteksyon ng konstitusyon pederal lampas sa umiiral na proteksyon sa 
mga malaya’ng pagsasalita na kasalukuya’ng ibinibigay sa mga pampubliko’ng empleyado sa ilalim ng 
Una’ng Susog sa Saliga’ng Batas ng Estados Unidos. (Garcetti v. Ceballos, 547 A.S. 410, 425 (2006)) 
Gayunpaman, dahil ang Korte Suprema ng Estados Unidos ay hindi nagpasya ng wakas sa usapi’ng ito 
ng konstitusyon, ni ang mababa’ng korte o mga ligal na komentarista ay di sumang-ayon sa tumpak 
na antas ng proteksyon ng pederal na konstitusyon na dapat ay ibigay sa indibidwal na kalayaan sa 
akademiko. (Neal H. Hutchens et al., Sanaysay: Mga Guro, ang mga Korte, at ang Unang Susog, 120 
Penn St. L. Rev. 1027 (2016); Mark Strasser, Pickering, Garcetti, & Academic Freedom, 83 Brook. L. 
Rev. 579 (2018))

Ang panukala’ng ito sa balota ay mag-aatas para sa pangangalaga ng indibidwal na kalayaan sa akademiko 
sa ilalim ng mga batas ng estado ng Nevada sa pamamagitan ng pag-uutos sa Lehislatura na mag-atas 
sa ilalim ng batas para sa makatwira’ng proteksyon ng indibidwal na kalayaan sa akademiko ng mga 
mag-aaral, empleyado, at mga kontratista ng pampubliko’ng institusyon nang mas mataas na edukasyon 
ng Nevada upang mapadali ang mga patakaran ng Saliga’ng Batas ng Nevada na hikayatin sa lahat 
ng maaaring paraan ang lahat nang angkop na pagpapaunlad ng intelektwal, panitikan, siyentipiko, 
pagmimina, mekanikal, agrikultura, etikal, at iba pa’ng mga pagpapabuti sa edukasyon.  Sa ilalim ng 
Kataas-taasa’ng Sugnay ng Konstitusyon ng Estados Unidos, ang batas ng pederal na konstitusyon ay 



“ang kataas-taasa’ng Batas ng Lupa.” (U.S. Const. Art. VI, cl. 2)  Samakatuwid, upang maisagawa 
ang panukala’ng ito sa balota sa isang paraan na naaayon sa batas ng pederal na konstitusyon, ang 
Lehislatura ay hindi bibigyan ng awtorisasyon na magpatupad ng mga batas ng estado na nag-aatas ng 
kakaunti’ng proteksyon sa indibidwal na kalayaan sa akademiko kaysa sa ipinagkaloob na ng batas ng 
pederal na konstitusyon.  Gayunpaman, ang Lehislatura ay bibigyan ng awtorisasyon na magpatupad 
ng mga batas na magbibigay ng higit na proteksyon sa indibidwal na kalayaan sa akademiko. (Univ. & 
Cmty. Coll. Sys. Of Nev. v. Nevadans for Sound Gov’t, 120 Nev. 712, 730-31 (2004))

Sa huli, sa ilalim ng isang pederal na batas na ipinatupad ng Kongreso noong 1862, na karaniwa’ng kilala 
bilang pederal na Batas noong 1862 sa Pagbibigay ng Lupa ni Morril, ang bawat estado ay binigyan 
ng ilang lupa’ng pederal na maibebenta upang suportahan at mapanatili ang hindi bababa sa isang 
kolehiyo sa estado na magtuturo ng agrikultura at sining nang mekaniko, kabilang ang mga taktika ng 
militar, hangga’t sumasang-ayon ang estado sa ilang mga takda at kundisyon tungkol sa pagpapanatili at 
paggamit ng mga nalikom na nagmula sa pagbebenta ng mga iginawad na pederal na lupa. (Batas noong 
Hulyo 2, 1862, kab. 130, §§ 1-8, 12 Pah. 503-05, tulad nang inamyendahan at inayos sa 7 U.S.C. §§ 301 
at susunod.)  Upang maseguro ang mga benepisyo na inialok ng batas pederal, iniaatas ng Saliga’ng 
Batas ng Nevada na ang pondo na natamo ng Estado ng Nevada sa ilalim ng pederal na batas ay dapat na 
ipuhunan sa isang hiwalay na pondo at nakatuon para sa benepisyo ng naaangkop na mga departamento 
ng Unibersidad ng Estado, at kung ang anuma’ng halaga ng hiwalay na pondo ay mawala o malustay 
sa pamamagitan ng kapabayaan o anuma’ng iba pa’ng dahilan, ang Estado ng Nevada ay dapat palitan 
ang nawala o nalustay na halaga nang sa gayon ang puhunan ng pondo ay manatili’ng hindi nabawasan. 
(Nev. Const. Art. 11, § 8)  Ang panukala’ng ito sa balota ay babaguhin ang mga pagtatakda’ng ito sa 
pamamagitan ng: (1) paglilinaw ng ligal na mga sipi sa pederal na batas, kasama ang lahat ng mga 
amyenda sa Kongreso; at (2) tutukuyin na ang pondo na natamo sa ilalim ng batas na pederal ay dapat 
ipuhunan ng Estado ng Nevada sa paraa’ng iniaatas ng batas.  Gayunpaman, dahil ang Estado ng Nevada 
ay dapat mangasiwa ng pondo sa paraa’ng iniaatas ng batas na pederal, ang panukala’ng ito sa balota 
ay hindi babaguhin ang layunin o paggamit ng pondo sa ilalim ng batas na pederal. (State of Wyoming 
v. Irvine, 206 U.S. 278, 282-84 (1907))

ARGUMENTO UPANG MAPAGTIBAY

Bagaman ang ilan pang mga estado ay naghalal ng mga lupon na may ayon sa konstitusyon na katayuan 
na kumokontrol at namamahala sa mga partikular na institusyon at programa ng pampubliko’ng mas 
mataas na edukasyon, ang Nevada ang tanging estado kung saan ang isang solo’ng nahalal na lupon 
na may katayuan ayon sa konstitusyon ang kumokontrol at namamahala sa mga gawain at pondo ng 
buo’ng sistema ng Estado ng pampubliko’ng mas mataas na edukasyon.  Sa mga nakaraa’ng kaso sa 
harap ng Korte Suprema sa Nevada, iginiit ng Lupon ng mga Rehente na ang “natatanging katayuan 
sa konstitusyon” nito ay nagbibigay dito ng “totoo’ng pagsasarili at kung gayon ay kalayaan” mula sa 
ilang mga batas at patakaran na isinabatas ng Lehislatura. (Board of Regent v. Oakley, 97 Nev. 605, 607 
(1981))  Batay sa testimonya ng batasan, ang mga paninindiga’ng ito ay nagbigay ng impresyon sa ilang 
mga tao na ang Lupon ay pinangangasiwaan ang sarili bilang isang pang-apat na sangay ng gobyerno, 
at madalas na binabanggit ng Lupon ang katayuan nito sa konstitusyon bilang isang panangga laban 
sa karagdaga’ng pangangasiwa at pananagutan sa Lehislatura.  Halimbawa, noong 1999 ay ginamit ng 
Lehislatura ang mga kapangyariha’ng ayon sa konstitusyon sa pagsisiyasat at paglalaan sa pamamagitan 



ng paggawa ng batas na lumikha at nagpondo sa isang komite ng tagapayo upang pag-aralan ang usapin ng 
paghahanap ng isang apat-na-tao’ng kolehiyo ng estado sa Henderson, Nevada.  Tumugon ang Lupon sa 
pamamagitan ng pagpapahayag sa pamamagitan ng tagapayo nito na ang batasan ay hindi konstitusyonal 
dahil “labis na kinakamkam ang awtoridad ng Lupon” dahil ang komite ng tagapayo ay “nilikha at nag-
uulat sa Lehislatura at hindi sa Lupon ng mga Rehente.” (Opinyon ng Pangkalahata’ng Tagapayo sa 
Lupon ng mga Rehente Kung ang Panukala’ng Batas Blg. 220 ay Nilabag ba ang Konstitusyonal na 
Awtoridad ng Lupon (Ago. 30, 1999))

Sa gayon, ang Lupon ay, sa iba’t-ibang oras, gumawa ng malawak na argumento ng pangangatwiran 
tungkol awtoridad at pagsasarili mula sa karagdaga’ng pangangasiwa at pananagutan pambatasan. 
Gayunpaman, tiniyak ng Saliga’ng Batas ng Nevada na ang Lehislatura, Ehekutibo, at pang-Hukuma’ng 
gobyerno ng estado, at ang mga may-akda ng Saliga’ng Batas ng Nevada ay nilinaw ang kanilang 
hangarin na ang Lupon ay walang karapatan sa “ganap na kontrol” ng pamamahala ng Unibersidad ng 
Estado. (Mga Debate at Pangyayari sa Konstitusyonal na Kombensiyon ng Estado ng Nevada noo’ng 
1864, nasa 586 (Andrew J. Marsh off. Rep. 1866))  Ang pagboto nang pabor sa tanong na ito sa balota 
ay magsisiguro sa awtoridad ng Lehislatura sa Lupon sa lahat ng mga bagay na may kaugnayan sa 
Unibersidad ng Estado sa pamamagitan ng pagsasagawa na ang Lupon ay maging katawan ng batas 
tulad ng iba pa’ng mga ahensya ng sangay ng ehekutibo, na magbibigay-daan para sa karagdaga’ng 
pangangasiwa ng batas at pananagutan upang mapagbuti ang buo’ng panuntunan ng pampubliko’ng 
edukasyon ng Estado.

Dagdag pa, habang inaatasan ng Saliga’ng Batas ng Nevada ang Lehislatura na mag-atas ng suporta sa 
pananalapi para sa pagpapatakbo ng Unibersidad ng Estado, inuutusan din nito ang Lupon na kontrolin 
at pamahalaan ang mga pondo ng Unibersidad ng Estado.  Ang hindi pagkakaisa’ng ito sa pagitan ng 
kapangyariha’ng konstitusyonal ng Lehislatura upang pondohan ang mas mataas na edukasyon at ang 
konstitusyonal na kapangyarihan ng Lupon upang pamunuan kung paano aktwal na gugugulin ang 
mga pondo’ng yaon ay nagbibigay sa Lupon nang halos walang kaparis na kapangyarihan sa loob ng 
pamahalaan ng estado upang makontrol at pamahalaan ang paggasta nang mas mataas na edukasyon 
nang walang pareho’ng antas ng pamamahala ng batasan na karaniwa’ng ginagawa sa iba pa’ng mga 
ahensya ng ehekutibo’ng ahensiya.  Sa loob ng maraming taon, ang Lehislatura ay nakatanggap ng 
mga reklamo tungkol sa mga patakaran at pagpapalakad ng Lupon, at ang Lupon ay gumawa ng mga 
aksyon na pinaniniwalaan ng ilan na humadlang, sumalungat, o nagpahina ng imbestigasyon, pagsusuri, 
o masusi’ng pagsisiyasat ng Lehislatura sa Panuntunan ng Mas mataas na Edukasyon (NSHE) na 
kontrolado ng Lupon.  Ayon sa mga ulat sa balita at testimonya ng batasan, ang mga opisyal ng NSHE 
ay sinasabi’ng kasangkot sa pagbibigay ng potensyal na mali’ng impormasyon sa isang pagsusuri ng 
batasan sa pondo ng mas mataas na edukasyon noong 2011–2012.  Bilang isa pang bahagi ng batasa’ng 
pagsusuri sa mas mataas na edukasyon noo’ng 2017–2018, ang mga pahayag ay nagpahiwatig ng 
kakulangan ng NSHE ng isang pangkalahata’ng pilosopiya sa pagbabayad na naging dahilan nang hindi 
pagkakapantay-pantay ng mga bayad sa nga propesor na magkakahalaga ng halos $90 milyon upang 
matugunan sa una at mapanatili bilang isang patuloy na tauna’ng obligasyon sa pananalapi.  Kung 
walang karagdaga’ng pangangasiwa ng batasan sa mga desisyon ng Lupon sa pamamahala ng pinansiyal 
sa isang paraan na maihahambing sa iba pang mga ehekutibo’ng sangay ng ahensya, mayroong isang 
mas malaking potensyal para sa patuloy na tauna’ng kawalan ng pananagutan sa loob ng NSHE, na sa 
huli ay makakasakit sa mga nagbabayad ng buwis at mag-aaral sa pamamagitan ng pagtataas ng gastos 



sa mas mataas na edukasyon.

Ang Lehislatura ay nakatanggap din ng mga reklamo na ang Lupon ay nagpatibay ng mga patakaran 
at pamamaraan na hindi tumutugon sa mga pangangailangan ng mas mataas na edukasyon ng Estado. 
Simula noo’ng 1970s, nakarinig na ang mga mambabatas nang mga reklamo na ang mga patakaran 
ng Lupon hinggil sa paglilipat ng mga kredito ng mag-aaral sa loob ng sarili’ng paraan ng NSHE ay 
napatunayan na may problema dahil ang mga patakaran ay ginagawa’ng mahirap para sa mga mag-aaral 
ang lumipat sa pagitan ng mga patakaran ng institusyon, na nagreresulta sa mga hindi kinakailanga’ng 
hadlang sa mga pamamaraan ng pagkumpleto ng mga antas.  Kahit na sinasabi ng Lupon sa maraming 
taon na ito ay tapat sa pag- aayos ng paulit-ulit na usapi’ng ito—at ang ilang pagsulong ay nagawa—
isang kamakailan sa pagsusuri sa kwenta ng NSHE ang nagpapakita nang humigit-kumulang 1 sa 4 na 
mag-aaral ang hindi pa rin tumatanggap ng buo’ng kredito at/o nawalan ng 3 o higit pang mga kredito sa 
ilalim ng patakaran sa proseso ng paglilipat ng kredito.  Kung ang kontrol at pamamahala ng Lupon ng 
Unibersidad ng Estado ay napapailalim sa pareho’ng antas ng pangangasiwa ng batasan na karaniwa’ng 
inilalapat sa iba’ng mga ahensya ng gobyerno, ang Lehislatura ay magkakaroon ng kapangyarihan na 
baguhin sa pamamagitan ng batas ang alinman sa mga patakaran at pamamaraan ng Lupon na natukoy 
nito na hindi tumutugon sa mga pangangailangan ng mas mataas na edukasyon ng Estado.  Kung may 
ganya’ng kapangyarihan, maaaring gawin ng Lehislatura ang buo’ng saklaw ng awtoridad ng batasan 
upang suriin, baguhin, at ayusin ang kontrol at pamamahala ng NSHE.

Ang pagpapasa ng tanong na ito sa balota ay aatasan ang Lehislatura na masiguro sa ilalim ng batas ng 
estado ang makatwira’ng proteksyon ng indibidwal na kalayaan sa akademiko ng mga mag-aaral, guro, 
at mga kontratista sa NSHE.  Kahit na ang indibidwal na kalayaa’ng pang- akademiko ay kasalukuya’ng 
nagkakaloob ng proteksyon sa ilalim ng pederal na batas na naaayon sa konstitusyon, maraming mga 
korte at ligal na komentarista ang nakapansin na ang tunay na saklaw ng proteksyon ng pederal na 
konstitusyon ay hindi maliwanag mula sa desisyon ng Korte Suprema noong 2006 sa Garcetti v. Ceballos. 
Sa pamamagitan ng pag-uutos sa Lehislatura na gumawa ng mga batas ng estado na nag-aatas para sa 
makatwira’ng proteksyon ng indibidwal na kalayaan sa akademiko sa NSHE, ang tanong sa balota na ito 
ay pipilitin ang Lehislatura na tukuyin ang saklaw ng proteksyon sa ilalim ng batas ng estado at isaalang-
alang din kung magbibigay ng lalo’ng malaki’ng proteksyon sa indibidwal na kalayaan sa akademiko 
kaysa sa ibinibinigay na ng batas ng pederal na konstitusyon.  Dahil ang proteksiyon ng indibidwal na 
kalayaan sa akademiko ay mahalaga sa paghahanap ng kaalaman at sa paghahanap nang katotohanan sa 
akademiko at paliwanag, ang tanong sa balota na ito ay magbibigay seguro na ang NSHE ay patuloy na 
magpapalaganap ng eksperimento, pag-iimbento, at isang matatag na pagpapalitan ng mga ideya.

Sa wakas, lilinawin at gagawi’ng makabago ng tanong na ito sa balota ang umiiral na mga pagtatadhana 
ng Saliga’ng Batas ng Nevada na may kaugnayan sa pangangasiwa ng napagbilhan ng mga ipinagkaloob 
na pederal na lupa na nakatuon para sa benepisyo ng ilang mga kagawaran ng Unibersidad Ng Estado 
sa ilalim ng pederal na Batas noong 1862 sa Pagbibigay ng Lupa ni Morril.  Gayunpaman, dahil ang 
Estado ng Nevada ay dapat mangasiwa doon sa mga nalikom sa paraa’ng hinihingi ng pederal na batas, 
ang tanong sa balota na ito ay hindi magpapabago sa layunin o paggamit ng mga napagbilhan sa ilalim 
ng batas na pederal.



Isaayos ang pamamalakad sa ating pampubliko’ng mas mataas na edukasyon na sisiguraduhin ang 
proteksiyon ng batas ng estado para sa mga indibidwal na kalayaan ng akademiko sa loob ng institusyon 
ng patakaran, at lilinawin at gagawi’ng makabago ang mga umiiral na pagtatakda na may kinalaman sa 
pangangasiwa ng napagbilhan ng ipinagkaloob na pederal na lupa na nakatuon para sa pakinabang ng 
ilang mga departamento ng Unibersidad ng Estado sa ilalim ng 1862 pederal na batas.  Bumoto ng “oo” 
sa Tanong 1.

ARGUMENTO TUTOL SA PAGPAPATIBAY

Noong 1864, ang mga may-akda ng Saliga’ng Batas ng Nevada ay gumawa nang sadya’ng pagpipilian 
upang mabigyan ng naaayon sa konstitusyon na katayuan ang Lupon ng mga Rehente upang masiguro 
na mayroon itong sarili’ng kapangyarihan upang makontrol at pamahalaan ang Unibersidad ng Estado 
nang walang banta ng panghihimasok ng pulitika ng Lehislatura at Gobernador.  Ang katayuan ng Lupon 
sa konstitusyon at sarili’ng mga kapangyarihan ay hindi kakaiba.  Sa hindi bababa sa 21 iba pa’ng mga 
estado, ang mga nahalal o hinirang na namamahala’ng lupon ay binigyan ng katayuan sa konstitusyon at 
sarili’ng mga kapangyarihan upang kontrolin at pamahalaan ang mga unibersidad ng estado at iba pang 
mga pampubliko’ng institusyon ng mas mataas na edukasyon, kahit na ang mga lupon na iyon ay hindi 
pinangangasiwaan ang buong pamamalakad ng mas mataas na edukasyon ng estado sa tulad nang lawak 
ng Lupon ng Rehente ng Nevada.

Kasang-ayon ng hangarin ng mga may-akda ng Konstitusyon ng Nevada, ang Lupon ay hindi inaangkin 
na may karapatan ito sa “ganap na kontrol” sa pamamahala ng Unibersidad ng Estado, o ito ay malaya 
mula sa pamamahala ng batasan at pananagutan. (Mga Debate at Pangyayari sa Konstitusyonal na 
Kombensiyon ng Nevada noo’ng 1864, nasa 586 (Andrew J. Marsh off. Rep. 1866))  Kinikilala ng 
Lupon na ang Saliga’ng Batas ng Nevada ay binibigyan ito ng tiyak at limitado’ng awtoridad doon sa 
Unibersidad ng Estado na hiwalay sa mas pangkalahata’ng kontrol ng Lehislatura at Gobernador dahil 
ang mga may-akda ay nais na itaguyod at tiyakin ang akademiko’ng kalayaan ng Unibersidad ng Estado 
nang hindi ito gagawi’ng “pampulitika’ng putbol ng lehislatura.” (State ex rel. Mack v. Torreyson, 21 
Nev. 517, 528 (1893) (Bigelow, J., sumasang-ayon))  Kung itinuturing na kailangan sa mga kaso ng korte 
at batasa’ng pagtatanong, ang Lupon ay lehitimo’ng iginiit ang katayuan nito sa konstitusyon dahil may 
tungkulin ang Lupon na ipagtanggol ang hangarin ng mga may-akda na protektahan ang Unibersidad 
ng Estado mula sa mga hindi ninanais na panghihimasok ng mga puwersa’ng pampulitika ng gobyerno.

Ang mga sumusuporta sa tanong na ito sa balota ay nagnanais na ang mga botante ay maniwala na 
nagkamali ang mga may-akda, at sa pamamagitan ng pagtatanggal sa tiyak at limitado’ng awtoridad 
ng Lupon mula sa Saliga’ng Batas ng Nevada —nang sa gayon ang Lupon ay magawa’ng katawan ng 
batas na ganap na napapailalim sa kontrol ng pampulitika’ng makinarya ng gobyerno—kahit paano ay 
mapabuti ng Lehislatura ang aninaw, kahusayan, at pagiging epektibo ang pamamaraan ng mas mataas 
edukasyon ng Nevada.  Sa kasamaa’ng palad, ang pagpasa ng Tanong 1 ay hindi magagarantiyahan 
ang alinman sa mga ipinangako’ng pakinabang na ito.  Ang Tanong 1 ay walang halaga kundi ang 
pagsisikap ng Lehislatura na makuha ang higit pang kapangyarihan at kontrol, at magsisilbi lamang ito 
na magdagdag ng pulitikal na panggigipit sa pamamaraan ng pamamahala na maayos na nagsisilbi sa 
Estado’ng ito.



Sa ilalim ng pamunuan ng Lupon, ang Panuntunan ng Mas Mataas na Edukasyon (NSHE) ng Nevada 
ay patuloy na napagbuti ang mas mataas na mga kinalabasan ng edukasyon sa Nevada.  Kamakailan 
lamang, kapwa ang Unibersidad ng Nevada, Reno at ang Unibersidad ng Nevada, Las Vegas ay kinilala 
bilang Pinakamataas na Aktibidad sa Pananaliksik (R1) na mga institusyon ng prestihiyoso’ng Carnegie 
sa Institusyon ng Klasipikasyon ng Mas Mataas na Edukasyon.  Sa loob ng huli’ng sampu’ng taon kung 
saan magagamit ang datos, habang ang buo-ang-oras na katumbas na pagpapatala ng mag-aaral na nasa 
panuntunan ay nadagdagan ng halos 8 porsyento, ang bilang ng mga diploma at sertipiko na iginawad 
ay nadagdagan ng mahigit sa 40 porsyento.  Sa panaho’ng ito, ang halaga ng pondo ng estado para sa 
panuntunan— kapag kinalkula sa talaga’ng dolyar na iniakma para sa pagtaas ng presyo ng bilihin—
ay totoo’ng lumiit.  Gayunpaman, ang Lupon ay, sa pamamagitan ng mga desisyon sa pamamahala sa 
pananalapi, epektibo’ng nabagtas ang mga kahihinatnan ng isang matindi’ng pag-urong ng ekonomiya 
at matagumpay na ginabayan ang NSHE sa kanyang misyon pang-akademiko habang pinabubuti din 
ang kahusayan sa pagpapatakbo para sa kapakinabangan ng mga nagbabayad ng buwis sa Nevada at 
pagdaragdag ng mas mataas na kabuluhan para sa mga mag- aaral sa panuntunan.  Sa ilalim ng umiiral 
na istruktura ng konstitusyon, anuma’ng oras na ang Lehislatura ay may mga alalahanin tungkol sa mga 
patakaran at paggamit sa pananalapi ng Lupon, ang Lehislatura ay may kapangyarihan na upang siyasatin, 
repasuhin, at suriing mabuti ang mga desisyon ng Lupon sa pamamahala sa pananalapi, at nananatili din 
sa Lehislatura ang tunay na kapangyarihan sa lukbutan upang matukoy ang halaga ng pondo ng estado 
na itinalaga para sa mas mataas na edukasyon.  Bukod dito, ang Lupon ay nasasailalim na sa malaki’ng 
pangangasiwa at pananagutan sa batasan, at dapat nito’ng ipaliwanag at bigyang-katwiran ang mga 
desisyon sa pamamahala sa pananalapi sa Lehislatura sa paraang katulad ng iba pa’ng mga ahensiya’ng 
ehekutibo ng sangay.

Ang Lupon ay namamahala sa ating mas mataas na panuntunan ng edukasyon sa mahigit sa 150 taon 
habang ang panuntunan ay umuunlad sa laki, prestihiyo, at pagiging kumplikado.  Kung ang tanong na 
ito ay pumasa, hindi sigurado kung ang Lehislatura ay pananatiliin o babaguhin ang pamamahala ng 
ating mas mataas na panuntunan ng edukasyon.  Ang nag-iisang pokus ng Lupon ay nasa mas mataas 
na patakaran sa edukasyon, at mas may kakayahan ito upang mamahala sa NSHE.  Hindi makatwiran 
na ilagay sa panganib na mawala ang kalayaan ng Lupon, institusyonal na kaalaman, at kadalubhasaan 
nang walang kasiguruhan kung ano ang maaaring ilagay ng Lehislatura sa lugar nito.

Ang pagpapanatili ng kasalukuya’ng katayuan ng Lupon sa Saliga’ng Batas ng Nevada ay nagsisiguro 
na ang Lupon ay mananatili’ng nahalal, nananagot sa mga botante, at tumutugon sa mga nasasakupan.  
Kinilala ng Korte Suprema ng Nevada na ang katayuan sa konstitusyon ng Lupon ay pumipigil sa 
Lehislatura mula sa direkta’ng panghihimasok sa kanila’ng mahalaga’ng pamamahala at kontrol sa 
Universidad ng Estado, at sa maganda’ng dahilan.  Ang pagpasa ng tanong na ito sa balota ay magbibigay-
daan sa Lehislatura na baguhin ang umiiral na mga patakaran at pamamaraan sa mas mataas na edukasyon 
at papayagan pa ang Lehislatura na gawi’ng itinalaga ang mga miyembro ng Lupon sa halip na nahalal. 
Ang mga nakaraa’ng pagtatangka upang baguhin ang pamamahala sa mas mataas na edukasyon ay 
nabigo dahil kinikilala  ng  mga  taga-Nevada  ang  kahalagahan  ng  pagpapanatili  ng  panuntunan  sa
Saliga’ng Batas ng Nevada na orihinal na ibinalangkas.

Bukod dito, ang pag-utusan ang Lehislatura na gumawa ng mga batas ng estado na nagtatakda para sa 
makatwira’ng proteksyon ng indibidwal na kalayaan sa akademiko ay hindi kinakailangan at malamang 



na magdulot ng pagkalito dahil ang batas ng pederal na konstitusyon ay nagbibigay na ng ganoo’ng 
proteksyon at ang Lupon ng mga Rehente ay nagpatupad na ng mga patakaran na may kaugnayan sa 
indibidwal na akademiko’ng kalayaan at responsibilidad sa mga institusyon nito.  Ang paglilipat ng 
tungkulin na ito sa Lehislatura ay hindi lamang hindi kinakailangan kundi inaagaw din ang kahulugan 
ng indibidwal na kalayaan sa akademiko mula sa mga kamay ng mga propesyonal na akademiko 
at inilalagay ito sa isang likas na pampulitika’ng katawan na ang likas na pagiging makapartido ay 
maaaring salungat sa konsepto ng mga propesor at iba pa na nagsasalita ng lantaran at malaya tungkol 
sa pulitika, ideolohika, o kontrobersyal na mga usapin.  Sa halip na madaliin at hikayatin ang indibidwal 
na kalayaan sa akademiko, ang pagsisingit nang makapartido’ng ito sa pamamahala ng karunungan ay 
mas malamang na makasusugpo sa konsepto ng akademiko’ng kalayaan kaysa maprotektahan ito.

Sa huli, ang mga may-akda ng Saliga’ng Batas ng Nevada ay pinangalanan ang Lupon bilang nararapat 
na katiwala upang mangasiwa sa napagbilhan ng ipinagkaloob na mga pederal na lupa na itinuon para 
sa mga pakinabang ng ilang mga departamento ng Unibersidad ng Estado sa ilalim ng pederal na Batas 
noong 1862 sa Pagbibigay ng Lupa ni Morril.  Sa pag-aalis sa Lupon bilang katiwala na itinakda ng 
konstitusyon, ang tanong na ito sa balota ay papayagan ang Lehislatura na hirangin ang anuma’ng iba 
pang mga ahensya ng ehekutibo’ng sangay o mga opisyal bilang isang tagapangasiwa ayon sa batas, 
mayroon man o wala silang karanasan, kaalaman, o pang-unawa sa mas mataas na sistema ng edukasyon 
o ang mga pangangailangan nito sa pagpopondo.  Ang nasabi’ng paglilihis mula sa hangarin ng mga 
may-akda ay maaaring maging isang resipi para sa kawalan ng tauna’ng mali’ng pananagutan at mali’ng 
pamamahala, na posible’ng mapanganib sa pagsunod ng Estado sa batas na pederal.

Tanggihan ang hindi tiyak at hindi kinakailanga’ng pagbabago na ito sa katayuan ng Lupon ng mga 
Rehente ayon sa konstitusyon; huwag pahintulutan ang Lehislatura na mag-singit ng pulitika sa 
proteksyon ng indibidwal na kalayaan sa akademiko ng mga institusyon sa loob ng NSHE; at panatiliin 
ang umiiral na mga pagtatakda ng konstitusyon na may kaugnayan sa pangangasiwa ng napagbilhan 
ng mga ipinagkaloob na pederal na lupa na nakatuon para sa benepisyo ng ilang mga kagawaran sa 
Unibersidad ng Estado sa ilalim ng pederal na batas noo’ng 1862.  Bumoto ng “hindi” sa Tanong 1.

NAUUKOL SA TAUNA’NG PANANALAPI

Epekto Sa Pananalapi—Hindi Matukoy

Kung aaprubahan ng mga botante, ang Tanong 1 ay aalisin ang mga pagtukoy sa isang nahalal na Lupon 
ng mga Regente mula sa Saliga’ng Batas ng Nevada at sa halip ay tatakdaan ang Lehislatura na magtakda 
ayon sa batas para sa pamamahala, kontrol, at pangangasiwa ng mas mataas na edukasyon sa Estado na 
ito.  Ang tanong na ito sa balota ay magtatakda din sa Lehislatura na magbigay ayon sa batas para sa 
makatwira’ng proteksyon ng indibidwal na kalayaan sa akademiko para sa mga mag-aaral, empleyado, 
at mga kontratista ng mga pampubliko’ng institusyon ng mas mataas na edukasyon sa Nevada.

Ang hinaharap na mga aksyon, kung mayroon man, na gagawin ng Lehislatura tungkol sa pamumuno, 
kontrol, at pamamahala ng mas mataas na edukasyon ay hindi mahuhulaan.  Bilang karagdagan, ang 
mga aksyon sa hinaharap na gagawin ng Lehislatura upang magtakda para sa makatwira’ng proteksyon 
sa indibidwal na kalayaan sa akademiko para sa mga mag-aaral, empleyado, at mga kontratista ng 



pampubliko’ng institusyon ng mas mataas na edukasyon sa Nevada ay hindi mahuhulaan.  Kaya, ang 
resulta’ng epekto sa pananalapi sa pamahalaan ng estado, kung mayroon man, ay hindi matutukoy sa 
anuma’ng makatwira’ng antas ng katiyakan.

Sa huli, nililinaw at binabago ng tanong na ito sa balota ang umiiral na mga pagtatakda ng Saliga’ng 
Batas ng Nevada na may kaugnayan sa pangangasiwa ng pagbibigay ng mga napagbilhan ng mga 
ipinagkaloob na pederal na lupa na nakatuon para sa benepisyo ng ilang mga kagawaran ng Unibersidad 
ng Estado sa ilalim ng pederal na Batas sa Pagbibigay ng Lupa ni Morril Noo’ng 1862.  Gayunpaman, 
dahil ang Estado ng Nevada ay dapat mangasiwa sa mga napagbilhan sa paraa’ng hinihingi ng pederal 
na batas, ang tanong na ito sa balota ay hindi magpapabago sa layunin o paggamit ng mga napagbilhan 
sa ilalim ng batas na pederal.  Kaya, walang inaasaha’ng epekto sa pananalapi sa pamahalaan ng estado 
mula sa mga pagbabago’ng ito kung ang Tanong 1 ay aaprubahan ng mga botante.


