
 
 
 
Disyembre 21, 2020     KAUTUSANG TAGAPAGPAGANAP 2020-75 
 

KAUTUSANG TAGAPAGPAGANAP UPANG MAPADALI ANG PAGBABALIK NG 
MGA EMPLEYADO SA KALAKAL MULA SA TRABAHO SA PAMAMAGITAN NG 

KAGAWARAN NG MGA SERBISYO NG SENTRAL NA PANGANGASIWA NG 
ILLINOIS SA TRABAHO NG  

KAGAWARAN NG SERBISYONG PANTAO NG ILLINOIS 
 

SAPAGKAT, kapwa ang Kagawaran ng Serbisyo ng Sentral na Pangangasiwa ng Illinois 
(“CMS”, para sa akronim nito sa Ingles) at Kagawaran ng Serbisyong Pantao ng Illinois 
(“IDHS”, para sa akronim nito sa Ingles) ay naniniwala na para sa pinakamahusay na interes ng 
parehong mga kagawaran at ng Estado na ibalik ang mga empleyado na nagtatrabaho sa mga 
pasilidad ng IDHS (State-Operated Psychiatric Hospitals at mga State-Operated Development 
Center), ngunit gumagana bilang mga empleyado ng CMS (“Mga Empleyado ng Kalakal”), sa 
IDHS bilang mga empleyado ng IDHS; at, 

SAPAGKAT, kapwa naniniwala ang CMS at IDHS na magiging kapaki-pakinabang ito sa 
pagpapatakbo at lohikal, sapagkat ang mga Empleyado ng Kalakal na ito ay ang tanging 
empleyado ng IDHS na wala sa lugar, na madalas na lumilikha ng hindi kinakailangang mga 
hamon at pagkakaiba sa pagitan ng mga empleyado ng IDHS at CMS na nasa lugar na mga 
pasilidad ng IDHS; at,  

SAPAGKAT, ang Opisina ng Gobernador ay sumusuporta at sumasang-ayon sa pagtatasa ng 
CMS at IDHS; at, 

SAPAGKAT, ang mga Kautusang Tagapagpaganap 2003-10 at 2010-10 ay nagbigay ng batayan 
para sa orihinal na paglipat ng mga empleyado na ito sa CMS, alinsunod sa isang Kasunduang 
Intergovernmental (“IGA”, para sa akronim nito sa Ingles) noong Abril 2011; at, 

SAPAGKAT, ipinagkaloob ng Kautusang Tagapagpaganap 2003-10 na, “Ang pagpapaandar ng 
pamamahala ng mga pasilidad... para sa bawat ahensya, tanggapan, dibisyon, kagawaran, 
kawanihan, lupon at komisyon na direktang responsable sa Gobernador ay pinagsama sa ilalim 
ng hurisdiksyon ng Kagawaran ng Mga Serbisyo sa Sentral na Pangangasiwa.” § I.A; at,   

SAPAGKAT, ang Kautusang Tagapagpaganap 2003-10 ay nagpatuloy na sinabi na, “Sa 
konsultasyon sa naaangkop na kawani sa tanggapan ng Gobernador at sa mga ahensya ng 
ehekutibo, ang Direktor ng Mga Serbisyo sa Sentral na Pangangasiwa ang tutukoy sa aling 
pamamahala ng mga pasilidad. . . ay ililipat sa Kagawaran ng Mga Serbisyo ng Sentral na 
Pangangasiwa. ” § II.A; at,  

SAPAGKAT, ang Kautusang Tagapagpaganap sa huli ay naalaala sa batas, na may isang 
probisyon na pinapayagan, ngunit hindi nangangailangan, na ang Direktor ng CMS na idirekta 
ang paglipat ng mga empleyado sa CMS.  Ang batas na ito, 20 ILCS 405/405-415, ay nagsasaad, 
sa bahagi: 

 Sa kabila ng anumang iba pang batas na salungat, ang Direktor ng mga Serbisyo ng  
Sentral na Pangangasiwa ay maaaring idirekta ang paglipat, sa Kagawaran ng Mga 
Serbisyo ng Sentral na Pangangasiwa, ng mga pasilidad na iyon at mga pagpapaandar sa 
pamamahala ng pasilidad na pinahintulutan na ilipat sa ilalim ng Kautusang 
Tagapagpaganap 10 (2003). 
 

20 ILCS 405 / 405-415 (a) (idinagdag ang diin); at,   

SAPAGKAT, gayunpaman, ang CMS o IDHS ay hindi kumilos sa alinman sa Kautusang 
Tagapagpaganap 2003-10 o 20 ILCS 405/405-415 hanggang matapos ang Kautusang 
Tagapagpaganap 2010-10 ay inisyu noong Hulyo 2010; at,   

SAPAGKAT, ang mga naaangkop na bahagi ng Kautusang Tagapagpaganap 2010-10 ay 
sinabing, “Ang lahat ng mga ahensya ay dapat pagsamahin ang kanilang mga aktibidad sa 



pamamahala ng mga pasilidad at mga tauhan sa pamamagitan ng mga kasunduan sa pagitan ng 
gobyerno sa CMS, o sa pamamagitan ng iba pang mga mekanismo na itinuro ng Direktor ng 
GOMB, upang magbigay ng sentralisadong pamamahala at magtipid sa gastos.” Pagpapatupad, § 
II; at, 

SAPAGKAT, sinundan ng CMS at IDHS ang Kautusang Tagapagpaganap 2010-10 sa 
pamamagitan ng pagpasok sa IGA ng Abril 2011, paglipat ng trabaho ng mga Empleyado ng 
Kalakal na matatagpuan sa mga pasilidad ng IDHS mula sa IDHS patungong CMS; at, 

SAPAGKAT, kung ang Kautusang Tagapagpaganap 2003-10 at 2010-10 ay natanggal, ang 
CMS at IDHS ay maaaring wakasan o palitan ang IGA ng Abril 2011 IGA na may kasunod na 
IGA at ibalik ang Mga Empleyado ng Kalakal sa IDHS bilang mga empleyado ng IDHS; at, 

SAPAGKAT, lahat ng iba pang mga probisyon ng Kautusang Tagapagpaganap 2003-10 at 
2010-10 ay alinman naalaala sa batas o ngayon ay iminungkahi (hal., ang mga kinakailangan sa 
Taunang Piskal 2011 sa Kautusang Tagapagpaganap 2010-10), na ang parehong Kautusang 
Tagapagpaganap ay maaaring alisin o sumunod, sa kanilang kabuuan; 

SAMAKATUWID, Ako, si JB Pritzker, Gobernador ng Illinois, sa pamamagitan ng bisa ng 
ehekutibong awtoridad na ipinagkaloob sa akin ng Artikulo V ng Saligang Batas ng Estado ng 
Illinois, iniuutos ko ang mga sumusunod:  
 

I. Pagwawalang-bisa sa ng Mga Kautusang Tagapagpaganap 2003-10 at 2010-10 
upang Mag-utos na Payagan ang Mga Empleyado ng Kalakal mula sa CMS 
patungo sa IDHS  

 
Ang mga probisyon lamang ng Kautusang Tagapagpaganap 2003-10 at 2010-10 na hindi 
iminungkahi o naalala sa batas ay ang mga probisyon na nauugnay sa paglipat ng Mga 
Empleyado ng Kalakal mula sa IDHS patungong CMS. Upang maibalik ang mga Empleyado ng 
Kalakal mula sa CMS patungong IDHS, ang Kautusang Tagapagpaganap 2003-10 at 2010-10 ay 
pinawalang-bisa sa kabuuan.    
 

II. Sugnay ng Pagtatapos  
 

Ang Kautusang Tagapagpaganap na ito ay hindi lumalabag, at hindi dapat ipakahulugan na 
lumalabag, sa anumang batas o regulasyon ng pederal, Batas ng estado o regulasyon, o 
kasunduan sa sama-samang kasunduan.  Walang anuman sa Kautusang Tagapagpaganap na ito 
ang makakaapekto o mababago ang umiiral na mga kapangyarihang ayon sa batas ng anumang 
ahensya ng Estado o magpakahulugan bilang muling pagtatalaga o muling pag-aayos ng 
anumang ahensya ng Estado. 
 

III. Mga Naunang Kautusang Tagapagpaganap  
 
Ang Kautusang Tagapagpaganap na ito ay pumipigil sa mga anumang salungat na probisyon ng 
anumang naunang Kautusang Tagapagpaganap. 
 

IV. Sugnay ng Pagwawakas  
 
Kung may anumang bahagi ng Kautusang Tagapagpaganap na ito ay natagpuan na hindi wasto 
ng korte ng karampatang hurisdiksyon ang natitirang mga probisyon ay dapat manatili nang 
lakas at epekto. Ang mga probisyon ng Kautusang Tagapagpaganap ay maaaring matapos. 
 

V. Epektibong Petsa 
 
Ang Kautusang Tagapagpaganap ay magkakabisa agad pagkatapos isalin ng Kalihim ng Estado. 
 
 
 
 
      ________________________________ 
       JB Pritzker, Gobernador 
 
 



Inisyu ng Gobernador: Disyembre 21, 2020 
Isinalin ng Kalihim ng Estado: Disyembre 21, 2020 


