
TANONG NG ESTADO BLG. 6

Amyenda sa Saliga’ng Batas ng Nevada

PAGSASAAYOS (Tanong sa Balota)

Dapat bang amyendahan ang Artikulo 4 ng Saliga’ng Batas ng Nevada upang magtakda, simula sa 
taon ng kalendaryo 2022, na ang lahat ng mga nagbibigay ng mga serbisyo sa utilidad ng kuryente na 
nagbebenta ng kuryente sa mga tingia’ng kostumer para sa konsumo sa Nevada ay lumikha o magkamit 
ng dagdag na mas malaki’ng porsiyento ng kuryente mula sa mga napapalitan at nakukuha’ng kuryente 
nang sa gayon sa taon 2030 ng kalendaryo ay hindi kukulangin sa 50 porsiyento ng kabuuang halaga 
ng kuryente na maibebenta ng bawat tagapagbigay sa kanilang mga tingia’ng kostumer sa Nevada ay 
magmumula sa mga napapalitan at nakukuha’ng kuryente?

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

PALIWANAG AT PANGUNGUSAP

PALIWANAG-- Ang panukala sa balota’ng ito ay nagmumungkahi na amyendahan ang Artikulo 4 
ng Saliga’ng Batas ng Nevada upang atasan na ang lahat ng mga tagapag-bigay ng mga serbisyo’ng 
elektrikal na nagbebenta ng kuryente sa mga tingia’ng kostumer para sa konsumo sa Nevada ay matugunan 
ang isang Renewable Portfolio Standard (RPS) na magkakabisa simula sa taon ng kalendaryo 2022 at 
unti-unti’ng taasan hanggang ang RPS ay umabot sa 50 porsiyento sa taon ng kalendaryo 2030.  Ayon 
sa Public Utilities Commission ng Nevada, ang isang RPS ay magtatatag ng porsiyento ng kuryente 
na ibebenta ng isang utilidad sa elektrisidad sa mga tingia’ng kostumer na dapat manggaling sa mga 
napapalitang pinagkukunan.

Ang panukala ay inaatasan nang Lehislatura ng Nevada na magtakda ng batas para sa mga pagtatakda, 
na naaayon sa wika ng panukala sa balota, upang ipatupad ang mga iniaatas na susog sa saliga’ng-
batas.  Kasama sa mga kina kailangang ito ang isang mandato na ang bawat tagapag bigay ng serbisyo 
ng utilidad ng elektrisidad na nagbebenta ng kuryente sa mga tingia’ng kostumer para sa pagkonsumo 
sa Nevada ay dapat lumikha o kumuha ng kuryente mula sa mga mapagkukunan nang nababagong 
enerhiya sa isang halaga na:

•  Para sa mga taon ng kalendaryo 2022 at 2023, hindi kukulangin sa 26 porsiyento ng kabuuang  
 halaga ng kuryente na ibinebenta ng tagapag-bigay sa mga tingia’ng kostumer sa Nevada sa  
 tao’ng iyon ng kalendaryo;

• Para sa mga taon ng kalendaryo 2024 hanggang 2026, kabilang ang, hindi kukulangin sa 34 
 porsiyento ng kabuuang halaga ng kuryente na ibinebenta ng tagapag-bigay sa mga tingia’ng  
 kostumer sa Nevada sa tao’ng iyon ng kalendaryo;

•  Para sa mga taon ng kalendaryo 2027 hanggang 2029, kabilang ang, hindi kukulangin sa 42 
 porsiyento ng kabuuang halaga ng kuryente na ibinebenta ng tagapag-bigay sa mga tingia’ng  
 kostumer sa Nevada sa tao’ng iyon ng kalendaryo; at



•  Para sa mga taon ng kalendaryo 2030 at bawat susunod na taon ng kalendaryo,  hindi kukulangin 
 sa 50 porsiyento ng kabuuang halaga ng kuryente na ibinebenta ng tagapag-bigay sa mga tingia’ng  
 kostumer sa Nevada sa tao’ng iyon ng kalendaryo.

Ang Lehislatura ng Nevada ay magkakaroon hanggang Hulyo 1, 2021 upang ipasa ang anuma’ng 
batas na kinakailangan upang isakatuparan ang mga pagtatakda ng susog sa saliga’ng-batas.  Ang mga 
mapagkukunang nababagong enerhiya ay hindi partikular na tinukoy sa panukala sa balota; gayunpaman, 
ang wika ng panukala sa balota ay nagpapahiwatig na ang mga mapagkukunan nang nababagong 
enerhiya ay kinabibilangan ng solar, geothermal, hangin, biomass, at puwersa ng tubig.

Ang panukala ay naglalaman din ng isang pahayag ng patakaran na nagpapahayag na patakaran ng 
Nevada na ang mga tao at mga sangay na nagbebenta ng kuryente sa mga tingia’ng kostumer sa Nevada 
ay atasang kumuha ng isang pataas na dami ng kanilang kuryente mula sa pinagkukunan ng mga 
nababagong enerhiya na tulad ng solar, geothermal, at hangin.  Ang pahayag sa patakaran ay nagsasabi 
din na ang pagtataas nang nababagong enerhiya ay magbabawas na umasa ang Nevada sa mga plantang 
ginagatungan ng mga lumang panggatong, na pakikinabangan nang mga taga Nevada sa pamamagitan 
ng pagpapabuti sa kalidad ng hangin at kalusugan ng publiko, pagbabawas nang paggamit ng tubig, 
pagbabawas nang pagkalantad sa pabagu-bagong presyo ng lumang panggatong at pagkagambala ng 
mga panustos at magbibigay nang isang mas magkakaibang portpolyo nang mga mapagkukunan para 
sa paglikha ng koryente.

Ang boto’ng “Oo” ay sususugan ang Artikulo 4 ng Saliga’ng Batas ng Nevada upang magtakda, 
simula sa taon ng kalendaryo 2022, na ang lahat ng mga nagbibigay ng mga serbisyo sa utilidad ng 
kuryente na nagbebenta ng kuryente sa mga tingia’ng kostumer para sa konsumo sa Nevada ay 
lumikha o magkamit ng dagdag na mas malaki’ng porsiyento ng kuryente mula sa mga napapalitan 
at nakukuha’ng kuryente nang sa gayon sa taon 2030 ng kalendaryo ay hindi kukulangin sa 50 
porsiyento ng kabuuang halaga ng kuryente na maibebenta ng bawat tagapagbigay sa kanilang 
mga tingia’ng kostumer sa Nevada ay magmumula sa mga napapalitan at nakukuha’ng kuryente.

Ang boto’ng “Hindi” ay magpapanatili sa mga pagtatakda ng Artikulo 4 ng Saliga’ng Batas ng 
Nevada sa kanyang kasalukuyang anyo. Ang mga pagtatakda’ng ito ay hindi hihingin sa lahat ng 
mga tagapag-bigay ng mga serbisyo ng elektrisidad na nagbebenta ng kuryente sa mga tingia’ng 
kostumer para sa pagkonsumo sa Nevada upang makabuo o makakuha ng isang pagtaas ng 
porsyento ng kuryente mula sa mga napapalitan at nakukuha’ng kuryente.

PANGUNGUSAP- Ang kasalukuyang batas ng Renewable Portfolio Standard (RPS) ng Nevada  ay 
matatagpuan sa Kabanata 704 ng Nevada Revised Statutes (NRS).  Sa ilalim ng kasalukuyang batas, 
ang bawat tagapag-bigay ng serbisyo ng elektrisidad sa Nevada ay dapat bumuo, kumuha, o mag-ipon 
ng kuryente mula sa isang sistema nang napapalitan at nakukuha’ng enerhiya o mahusay na panukala 
sa dami na hindi kukulangin sa 20 porsiyento ng kabuuang halaga ng kuryente na ibinebenta ng mga 
tagapag-bigay sa mga tingia’ng kostumer ng Nevada sa taon ng kalendaryo. Alinsunod sa kasalukuyang 
batas, ang RPS ay tataas ng 22 porsiyento para sa mga taon ng kalendaryo 2020 hanggang 2024, kabilang 
ang, at sa katapusan ay dadagdagan ito ng 25 porsiyento para sa kalendaryo’ng taon 2025 at bawat taon 
ng kalendaryo pagkaraan nito.



Ang pagsang-ayon sa tanong na ito sa balota ay hindi babaguhin ang kasalukuyang batas ng RPS ng 
Nevada na matatagpuan sa Kabanata 704 ng NRS.  Sa halip, ang pagsang-ayon sa tanong na ito sa balota 
ay magdadagdag ng pagtatakda sa Saliga’ng Batas ng Nevada na inaatasan ang Lehislatura ng Nevada, 
hindi lalampas sa Hulyo 1, 2021, na magbigay ng batas para sa mga pagtatakda upang ipatupad ang mga 
iniatas ng susog sa saliga’ng-batas na inilarawan sa Paliwanag sa nauna’ng seksyon.

MGA ARGUMENTO UPANG MAPAGTIBAY

Ang Pagtataguyod sa Inisyatiba nang Nababagong Enerhiya  

Ang tanong 6 ay aatasan ang mga tagapag-bigay ng elektrisidad na kumuha ng hindi bababa sa 50 
porsiyento ng elektrisidad ng Nevada mula sa mga nababagong mapagkukunan tulad ng solar, hangin, at 
geothermal sa taong 2030.  Ang Nevada ay isa sa mga maaraw na estado sa America1, ngunit nakakakuha 
lamang tayo ng 20 porsiyento2 ng ating kuryente mula sa malinis, nababagong mapagkukunan tulad ng 
solar.  Sa halip, gumagastos tayo ng $700 milyon isang taon upang mag-angkat ng marumi’ng lumang 
panggatong mula sa ibang mga estado.3  Ang Tanong 6 ay babaguhin iyan.

Ang pagboto ng isang ‘OO’ sa Tanong 6 ay magbibigay ng garantiya na ang mga tagapag bigay ng kuryente 
ay makakakuha ng maraming kuryente mula sa mga pinagkukuna’ng nababagong mapagkukunan tulad 
ng solar.  Habang ang Tanong 3 ay isang kumplikado’ng pagatatalo tungkol sa kung aling mga kompanya 
ng utilidad ang magbibigay ng ating kuryente, ang Tanong 6 ay simple.  Ito lang ang tangi’ng panukala 
sa balota na magbibigay garantiya na makukuha natin ang higit pang enerhiya mula sa mga nababagong 
mapagkukunan tulad ng solar at hangin.

Ang boto’ng ‘OO’ sa Tanong 6 ay sisiguraduhin ang mas malinis na hangin at mas malusog na pamilya. 
Kung papalitan ang mga marumi’ng lumang panggatong nang  malinis na enerhiya, ang Tanong 6 
ay magbabawas ng mga sumisingaw na mga nakalalason na mga polusyon sa hangin tulad ng sulfur 
dioxide na nagiging dahilan upang maging hindi ligtas ang hangin na ating sinisinghot.  Natuklasan 
ng mga siyentipiko na ang pinabuti’ng kalidad ng hangin ay magbabawas ng mga atake ng hika at iba 
pang mga sakit sa paghinga4, at ang mga benepisyo’ng pangkalusugan na ito ay magreresulta sa mas 
kaunti’ng mga pagbisita sa ospital at mga pagliban sa paaralan, na makatitipid sa mga taga Nevada ng 
$20 milyon bawat taon.5

Ang boto’ng ‘OO’ sa Tanong 6 ay magpapalakas sa ating ekonomiya.  Sa halip na magpadala ng $700 
milyon isang taon sa iba pang mga estado para sa lumang panggatong, ang Tanong 6 ay magdadala ng 
$6.2 bilyo’ng dolyar ng pamumuhunan sa Nevada at lilikha ng 10 libo’ng mga bagong trabaho.6

Ang boto’ng ‘OO’ sa Tanong 6 ay magtitipid sa pera ng Nevada.  Ang halaga ng malinis na enerhiya 
ay mas mura kaysa sa marumi’ng pinagkukunan ng enerhiya: ang kuryente mula sa isang bagong-
malakiha’ng  planta ng kuryente ng solar sa Nevada ay 45 hanggang 70 porsiyento na mas mura kaysa 
sa koryente mula sa isang bagong planta ng kuryente mula sa labas ng estado na pinalakas ng gaas.7,8  
Ang gastos sa imbakan ng enerhiya ay mabilis na bumababa9, na ginagawa’ng maging mas kaakit-akit 
na opsyon ang solar.

Ang tanong 6 ay mag-iiwan ng mas malusog, matipid na Nevada para sa mga susunod na henerasyon. 
Hinihimok namin kayo’ng bumoto ng ‘OO’ sa Tanong 6.



Ang argumento sa itaas ay isinumite ng Komite sa Tanong sa Balota na binubuo ng mga mamamayan 
na sang-ayon sa tanong na ito gaya ng itinatadhana sa NRS 293.252. Mga miyembro ng komite: Dylan 
Sullivan, Warren Hardy, and Bob Johnston.  Alinsunod sa NRS 293.252 (5) (f), ang Komite ay hindi 
naniniwala na ang panukala ay magkakaroon ng anuma’ng negatibong epekto sa pananalapi.  Ang 
argumento na ito, na may mga aktibong hyperlink, ay matatagpuan din sa www.nvsos.gov.

____________________
1http://wonder.cdc.gov/NASA-INSOLAR.html
2https://www.eia.gov/electricity/monthly/archive/february2018.pdf
3https://www.eia.gov/state/data.php?sid=NV#ConsumptionExpenditures
4https://www.ucsusa.org/clean-energy/renewable-energy/public-benefits-of-renewable-power#bf-toc-1
5https://www.nrdc.org/experts/dylan-sullivan/50-renewables-nv-will-boost-investment-cut-pollution
6Id.
7https://www.lazard.com/perspective/levelized-cost-of-energy-2017/
8https://www.utilitydive.com/news/nv-energy-23-cent-solar-contract-could-set-new-price 
record/525610/
9https://about.bnef.com/blog/tumbling-costs-wind-solar-batteries-squeezing-fossil-fuels/

PAG-SALUNGAT SA ARGUMENTO UPANG MAPAGTIBAY

Ang argumento ng tagapagtaguyod ay ipinakita kung bakit hindi natin kailangan ang mga panukala sa 
balota sa enerhiya: ang mga binanggit1 nila ay nagpapakita na ang mga mandato ng enerhiya ay walang 
ingat.

Nakatatawang katotohanan: nagbabayad ang California sa Nevada upang tanggapin ang sobrang 
enerhiya mula sa enerhiyang solar mula sa dagsa sa kanilang grid.2  Gusto ba nating maging California, 
na nagbabayad ng napakataas para sa bayarin sa enerhiya na dulot ng masamang patakaran?3

Ang Nevada ay naglalapat ng katatagan upang magabayan ang ating masikap na Estado patungo sa 
pagsasarili sa nababagong enerhiya.  Ang mga kinatawan na iyong ibinoto ay masunuring ipinatutupad 
ang mga tamang alituntunin upang iangkop ang ligtas, maaasahan, abot-kayang enerhiya.  Ang progreso 
ay patuloy na umuunlad sa loob ng industriya nang nababagong enerhiya na dinudumog ng pagsisimula 
pa lamang.  Ang pagbibigay ng pagkakataon sa mga tagalabas nang posibilidad na posasan ang Nevada 
ay mali.

Malungkot na katotohanan: Ang mga ligaw na sunog sa California ay lumikha ng malawak na halaga ng 
masamang kalidad ng hangin sa Nevada.4  Dapat ay pamahalaan ng California ang mga kagubatan nito 
sa halip na sabihin sa mga taga Nevada kung ano ang dapat gawin.

Huwag pahuli sa isang walang pasensyang taga labas ng esadong bilyonaryo na may mga nakaraang 
kaduda-dudang motibo.5,6  Sabihin sa mga tagalabas na ito na nagbubuhos ng milyun-milyo’ng dolyar7 

sa PAC na personal niyang sinimulaang8 na muling isulat9 ang ating Saliga’ng-Batas ng Estado.



Ang Nevada ay nasa unahan nang pagbibigay nang nababagong enerhiya10 habang sumisingil ng 
presyong mas mababa sa pambansang pamantayan.11  Bumoto ng ‘HINDI’ laban sa mga pakana upang 
alisin ang pera mula sa mga masisipag na taga Nevada. Ang lokal na kasaganaan ay humihikayat sa 
kagandahang loob sa ating bahagi.

Ang tahanan ay nangangahuluga’ng Nevada! Hayaang magpasiya ang mga taga Nevada, hindi ang 
bilyunaryo ng San Francisco.  Bumoto ng ‘HINDI’ sa Tanong 6 sa Balota.

Ang pag-salungat itaas ay isinumite ng Komite sa Tanong sa Balota na binubuo ng mga mamamayan 
na tutol sa tanong na ito gaya ng itinatadhana sa NRS 293.252. Mga miyembro ng komite: Don 
Gustavson (Chair) and Jerry Stacy.  Ang pag-salungat na ito, na may aktibong hyperlinks, ay maaari 
ding matagpuan sa www.nvsos.gov.

____________________
1https://www.utilitydive.com/news/nv-energy-23-cent-solar-contract-could-set-new-price-
record/525610/
2https://www.mnn.com/earth-matters/energy/blogs/california-generating-so-much-solar-energy-its-
paying-other-states-take-it
3https://www.cnbc.com/2017/02/06/californias-electricity-glut-residents-pay-more-than-national-
average.html
4https://knpr.org/headline/2018-08/california-wildfires-cause-poor-air-quality-nevada
5http://www.foxnews.com/politics/2013/06/27/critics-accuse-keystone-foe-hypocrisy-over-oil-
investment-history.html
6https://www.washingtontimes.com/news/2014/mar/27/lee-terry-billionaire-poised-profit-block-
keystone/
7https://www.opensecrets.org/donor-lookup/results?name=Thomas+Steyer&cycle=&state=&zip=&em
ploy=&cand=NextGen+Climate+Action
8https://www.crunchbase.com/organization/nextgen-climate
9https://www.nvsos.gov/SOSCandidateServices/AnonymousAccess/ViewCCEReport.aspx?syn=UGxq
7tc4feLYMWu1%252bW5FNw%253d%253d
10https://www.nvenergy.com/about-nvenergy/news/news-releases/nv-energy-exceeds-nevadas-
renewable-requirement-for-eighth-straight-year
11https://www.eia.gov/electricity/monthly/epm_table_grapher.php?t=epmt_5_6_a

MGA ARGUMENTO TUTOL SA PAGPAPATIBAY

Ang isang mandato ng saliga’ng-batas na nagtatakda ng patakaran sa enerhiya ay hindi kailangan at 
mapanganib.  Ang kasalukuyang Renewable Portfolio Standard ng Nevada ay nakatakda nang tumaas ng 
25 porsiyento ng 2025.1  Ang matatag na daang patungo dito ay maingat na pinag-aralan at isinagawa ng 
mga mambabatas ng Nevada at inaprubahan ng gobernador2 upang mamuhunan sa hinaharap ng Nevada 



upang maging lider sa mundo nang nababagong enerhiya habang kasabay nito ay pinoprotektahan ang 
mga taga Nevada laban sa mga hindi mapigilan na mga pagtataas ng presyo.

Ang pagpasa ng Tanong 6 ay magbubuhos ng kongkretong wika sa Saligang-Batas ng Nevada at walang 
ingat na pagbubukas ng landas na maglalagay sa mga nagbabayad ng presyo sa peligro sa pamamagitan 
ng pagbura sa kakayahan ng batasan ng Nevada upang matalino nitong mailapat ang sarili nitong mga 
pag-aayos sa ating kasalukuyang Renewable Portfolio Standard.

Si Gobernador Sandoval ay ipinahayag ng mabuti ang tungkol sa isang katulad na panukala na 
iminungkahing limitahan ang uri ng pagkonsumo ng enerhiya na mapipilitang asahan ng mga taga 
Nevada, nang isulat niya, “Kung ang mga agresibong bagong mga patakaran ng enerhiyang ito ay 
mapagtibay,  ang mga tagabayad ng presyo ang malalagay sa panganib ng dagdag na mga presyo.”3

Ang berdeng teknolohiya ay patuloy na nagbabago, at ang matipid sa gastos para sa imbakan at 
paghahatid ay patuloy na napapabuti.  Samantala, ang nababagong enerhiya ay patuloy pa ring nagdurusa 
sa sakit nang pagbabago.  Ang mga kinatawan na iyong ibinoto ay mas mahusay na nakaposisyon upang 
maprotektahan ka kung pahihintulutan silang magpasok ng mga patakaran sa nababagong enerhiya 
batay sa mga katangian, sa halip na mga mandato na nagsisilbi upang parusahan ang mga mamimili at 
magpataw ng mga sirang patakaran.

Ang Lehislatura ng Nevada ay pinagtibay ang unang Renewable Portfolio Standard noong 1997.4  Ang 
mga mataas na pamantayan ay isinaayos ayon sa batas habang bumubuti ang teknolohiya.5  Ang hinahon 
at pagtitiis ay ginagamit upang hikayatin ang pagbabago habang pinoprotektahan ang mga tagabayad 
ng presyo.  Kung hindi ito gagawin ay sasakalin ang mga pagbabago at ilalagay sa panganib ang abot-
kayang panustos ng maa-asahang enerhiya na kasalukuyang pinapayagan upang mabili ng mga taga 
Nevada.

Ang krisis sa enerhiya ay hindi umiiral sa Nevada. Ang mga tagabayad ng presyo ay kasalukuyang 
nagtatamasa nang ligtas na maa-asahang paghahatid ng enerhiya sa mga presyo na mas mababa sa 
pambansang pamantayan.6  Huwag limitahan ang pagpili sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa 
pagkakabit nang mga mahigpit na mandato sa ating Saliga’ng-batas.  Kung ang nababagong enerhiya 
ay nasa isang yugto ng taas na may kakayahang  makipagkumpitensya sa presyo, hindi ito mag-aatas ng 
isang mandato sa saliga’ng-batas.

Ang Nevada ay mas mahusay na mapaglilingkuran ng isang lehislatibong proseso na ligtas na nag-aayos 
ng mga katumbas na dami ng gamit ng kuryente ng Nevada habang patuloy ang pagsulong nang mga 
pag-unlad ng teknolohiya.  Iminumungkahi ng Tanong 6 na alisin ang ating lambat nang kaligtasan sa 
pamamagitan ng pag-uutos ng isang mahigpit na panahon na mag-aalis ng kakayahang isaalang-alang 
ang mga proteksyon ng tagabayad ng presyo at namiminto’ng teknolohikal na mga pagpapabuti.

Ang mga mandato ay hindi nababaluktot at walang patawad. Ang pagpasa ng Tanong 6 ay nagbabanta 
na pigilin ang mga darating na pagbabago at susugatan ang ating kakayahan.  Ipagtanggol ang mga 
mamimili ng Nevada sa pamamagitan ng pagboto ng hindi sa Tanong 6 sa Balota.

Ang argumento sa itaas ay isinumite ng Komite sa Tanong sa Balota na binubuo ng mga mamamayan na 
tutol sa tanong na ito gaya ng itinatadhana sa NRS 293.252.  Mga miyembro ng komite: Don Gustavson 
(Chair) and Jerry Stacy.  Ang argumento na ito, na may mga aktibong hyperlink, ay matatagpuan din 
sa www.nvsos.gov.



____________________
1http://puc.nv.gov/Renewable_Energy/Portfolio_Standard/
2https://www.leg.state.nv.us/Session/75th2009/Reports/history.cfm?ID=768
3https://www.leg.state.nv.us/Session/79th2017/Reports/VetoMessages/AB206_79th_VetoMessage.pdf
4https://www.leg.state.nv.us/NRS/NRS-704.html#NRS704Sec7801
5https://www.leg.state.nv.us/Session/75th2009/Bills/AB/AB387_EN.pdf
6https://www.eia.gov/electricity/monthly/epm_table_grapher.php?t=epmt_5_6_a

PAG-SALUNGAT SA ARGUMENTO TUTOL SA PAGPAPATIBAY

Ang Nevada ay isang pambansang lider nang maitatag natin ang ating pamantayan sa enerhiya noong 
1997, ngunit kahit na may 300 araw ng araw, nakukuha pa rin lamang natin ang 20% nang ating kuryente 
mula sa nababagong enerhiya1--at ngayon tayo ay napag-iiwanan.

Labintatlong mga estado, kabilang ang Colorado at Oregon, ay may mga nababagong enerhiyang 
pamantayan na mas malakas kaysa sa Nevada, at lima ang kailan lamang ay nagpasa ng mga pamantayan 
na pareho o mas mataas kaysa sa iminumungkahi dito.2  Ang mga estadong ito ay nakikita na ang 
enerhiyang solar at hangin ay lumalawak nang mabilis, nagtutulak ng pagbabago, nagpapalakas ng 
kanilang ekonomiya, at nagbibigay ng elektrisidad sa mas mura’ng presyo na hindi inakala ng kahit na 
sino ilang taon lamang ang nakakaraan.

Sa katunayan, mula nang itaas ng mga mambabatas ang pamantayan ng Nevada noong 20093, ang halaga 
ng solar ay bumagsak nang 86%4, at lalo pa itong nagigiging  mas mura.  Sinasabi ng mga ekonomista 
na ang hangin at solar ay mas malaki ang magiging kamurahan kaysa sa lumang panggatong5—kasi nga, 
ang hangin at araw ay libre.

Kailangang kumilos ang mga botante ng Nevada, dahil hindi tayo maaaring umasa lamang sa mga 
malalaking kompanya ng enerhiya upang gumawa ng aksyon.  Ang tanong 6 lamang ang tanging 
panukalang-batas sa balota na magbibigay nang garantiya na ang mga utilidad ng kuryente ay 
pananatilihin ang kanilang pangako na ililipat tayo sa nababagong enerhiya, habang pinananatili ang 
kakayahan upang ang mga hinaharap na lehislatura ay maitaas ang mga pamantayan habang bumubuti 
ang teknolohiya.

Bumoto ng “OO” sa Tanong 6.

Ang pag-salungat itaas ay isinumite ng Komite sa Tanong sa Balota na binubuo ng mga mamamayan 
na sumasang-ayon sa tanong na ito gaya ng itinatadhana sa NRS 293.252.  Mga miyembro ng komite: 
Dylan Sullivan, Warren Hardy, and Bob Johnston.  Alinsunod sa NRS 293.252 (5) (f), ang Komite ay 
hindi naniniwala na ang panukala ay magkakaroon ng anuma’ng negatibong epekto sa pananalapi. 
Ang pag-salungat na ito, na may aktibong hyperlinks, ay maaari ding matagpuan sa www.nvsos.gov.



____________________
1https://www.eia.gov/electricity/state/nevada/
2http://eta-publications.lbl.gov/sites/default/files/2017-annual-rps-summary-report.pdf
3https://www.leg.state.nv.us/Statutes/75th2009/Stats200914.html#Stats200914page1399
4https://www.lazard.com/media/450337/lazard-levelized-cost-of-energy-version-110.pdf
5https://www.usatoday.com/story/money/energy/2018/04/04/energy-costs-renewables-close-fossil-
fuels-challenging-price/485210002/

NAUUKOL SA TAUNA’NG  PANANALAPI

EPEKTO SA PANANALAPI –HINDI MATUTUKOY

PANGKALAHATA’NG-IDEYA

Iminumungkahi ng Tanong 6 na baguhin ang Artikulo 4 ng Saliga’ng-Batas ng Nevada sa pamamagitan 
ng pagdadagdag ng isang bagong seksyon na lumikha ng isang pinakamaliit na pamantayan para sa 
dami ng kuryente na nalikha o nakuha mula sa mga nababagong mapagkukunan ng bawat tagapag-bigay 
ng serbisyo ng utilidad ng kuryente na nakikibahagi sa negosyo ng pagbebenta ng kuryenteng tingian 
sa mga kostumer sa Nevada.  Ang pinakamababang pamantayan ay magsisimula sa 26 porsiyento ng 
lahat ng kuryente na ibebenta nang tingian sa Nevada sa 2022 at tataas ng dagdag sa magkakasunod 
na taon ng kalendaryo hanggang ang pamantayan ay umabot sa 50 porsiyento ng lahat ng kuryente na 
ibebenta nang tingian sa Nevada sa 2030.  Ang Lehislatura ay kinaKailangang ipasa ang lehislasyon 
upang ipatupad ang mga kinaKailangang ito nang hindi lalampas sa Hulyo 1, 2021.

EPEKTO SA PANANALAPI NG TANONG 6

Alinsunod sa Artikulo 19, Seksiyon 4 ng Saliga’ng Batas ng Nevada, ang isang tanong sa balota na 
nagpapanukalang baguhin ang Saliga’ng Batas ng Nevada ay dapat sang-ayunan ng mga botante sa 
dalawang magkasunod na pangkalahata’ng halalan upang maging bahagi ng Saliga’ng-batas.  Kung ang 
Tanong 6 ay aprubahan ng mga botante sa Nobyembre 2018 at Nobyembre 2020 mga Pangkalahata’ng 
Halalan, ang mga itinakda ng tanong ay magiging epektibo sa ika-apat na Huwebes ng Nobyembre 
2020 (Nobyembre 26, 2020), kapag ang mga boto ay nasiyasat na ng Korte Suprema alinsunod sa NRS 
293.395.

Ang Dibisyon ng Pagsusuri sa Tauna’ng Pananalapi ay hindi maaaring matukoy kung paano ipatutupad 
ng Lehislatura ang mga pagtatakda ng saliga’ng-batas ng Tanong 6 o kung alin sa mga ahensya ng 
estado ang uutusan sa pagpapatupad at pangangasiwa ng anuma’ng mga batas na may kaugnayan sa 
pagtataas ng koryente mula sa mga nababagong mapagkukunan ng enerhiya.  Kaya, ang Dibisyon ng 
Pagsusuri sa Tauna’ng Pananalapi ay hindi maaaring matukoy ang epekto sa pamahalaan ng estado sa 
anuma’ng makatwirang antas ng katiyakan.

Bukod pa rito, ang pagpasa ng Tanong 6 ay maaaring may epekto sa gastos ng kuryente na ibinebenta 
sa Nevada, kabilang ang kuryente na binili at nagamit ng mga sangay ng estado at lokal na pamahalaan. 



Ang Dibisyon ng Pagsusuri sa Tauna’ng Pananalapi ay hindi mahuhulaan ang magiging epekto ng mga 
pagtatakda’ng ito sa gastos ng kuryente sa Nevada simula sa taon ng kalendaryo 2022 o ang halaga ng 
kuryente na maaaring magamit ng mga sangay na ito simula sa taon ng kalendaryo’ng iyon; sa gayon, 
ang pinansiyal na epekto sa estado at mga lokal na pamahalaan na may kinalaman sa mga potensyal na 
pagbabago sa mga gastos sa kuryente ay hindi maaaring matukoy sa anuma’ng makatwirang antas ng 
katiyakan.

Inihanda ng Dibisyon ng Pagsusuri sa Tauna’ng Pananalapi ng Kawanihan ng Tagapayo ng Lehislatura 
- Agosto 7, 2018

 


