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PROPOSISYON BABAGUHIN ANG SALIGANG-BATAS NG CALIFORNIA UPANG PAHINTULUTAN ANG MGA NASA EDAD NA 
17 TAONG GULANG NA BUMOTO SA MGA PRIMARYA AT ESPESYAL NA HALALAN KUNG SILA AY MAGIGING 
18 TAONG GULANG SA PAGSAPIT NG SUSUNOD NA PANGKALAHATANG HALALAN AT SA IBANG PARAAN AY 
MAGIGING KARAPAT-DAPAT BUMOTO. PAMBATASANG SUSOG SA SALIGANG-BATAS.18

OPISYAL NA TITULO AT BUOD I N I H A N D A  N G  P A N G K A L A H A T A N G  A B U G A D O

BATAYAN
Mga halalan sa California. Sa mga taon na may 
numerong even, magsasagawa ang California ng 
dalawang halalan sa buong estado—ang primarya 
at ang pangkalahatang halalan. Sa bawat halalang 
ito, ang mga botante ay (1) magmumungkahi o 
maghahalal ng mga kandidato sa mga pang-estado 
o pederal na katungkulan at (2) magsasaalang-alang 
ng mga panukala sa balota sa buong estado. Sa 
primaryang halalan, na isinasagawa sa tagsibol, 
tutukuyin ng mga botante kung sinong mga 
kandidato ang makikipagkumpitensya para sa 
katungkulan ng inihalal sa pangkalahatang halalan. 
Sa pangkalahatang halalan sa Nobyembre, tutukuyin 
ng mga botante kung sino ang mananalo ng mga 
katungkulan ng inihalal. Maaaring isaalang-alang sa 
parehong primarya at pangkalahatang halalan ang 
mga panukala sa balota sa buong estado. Sa labas 
ng dalawang taong yugtong ito, maaaring manawagan 

ang Gobernador ng espesyal na halalan upang punan 
ang mga bakanteng posisyon sa Kapulungan ng 
mga Kinatawan ng U.S. Bilang karagdagan sa mga 
halalan sa estado, magsasagawa ang mga lokal na 
pamahalaan ng mga halalan upang maghalal ang mga 
botante ng mga hahawak ng lokal na katungkulan 
at magsaalang-alang ng mga lokal na panukala sa 
balota. Sa karaniwan, nagaganap ang mga lokal na 
halalan kasabay ng mga halalan sa estado.

Tagapagpatupad ng Halalan sa California. Ipatutupad ng 
mga opisyal sa halalan ng county ang karamihan ng 
mga halalan sa California. Bilang bahagi ng trabahong 
ito, magpapanatili ang mga opisyal na ito ng listahan 
ng mga rehistradong botante at magbibigay sila ng 
mga materyales sa pagboto sa mga rehistradong 
botante, gaya ng mga balota at iba pang impormasyon 
ng botante. May mga responsibilidad ding nauugnay 
sa pagboto ang ilang ahensiya ng estado. Halimbawa, 
pinangangasiwaan ng Kalihim ng Estado ang mga 

• Kasalukuyang pinahihintulutan ng Saligang-Batas 
ng California ang mga indibidwal na hindi bababa 
sa edad na 18 taong gulang sa petsa ng halalan na 
bumoto sa halalang iyon.

• Babaguhin ang saligang-batas upang pahintulutan 
ang mga nasa edad na 17 taong gulang na 
magiging hindi bababa sa 18 taong gulang at sa 
ibang paraan na magiging karapat-dapat na bumoto 
sa panahon ng susunod na pangkalahatang halalan 
upang bumoto sa anumang primarya o espesyal 
na halalan na mangyayari bago ang susunod na 
pangkalahatang halalan. 

BUOD NG TANTIYA NG PAMBATASANG 
TAGASURI SA NETONG PISKAL NA EPEKTO SA 
PANG-ESTADO AT LOKAL NA GOBYERNO:
• Tumaas na mga gastusin para sa mga county na 

malamang na nasa pagitan ng ilang daang libong 
dolyar at $1 milyon kada dalawang taon, upang 
ipadala at iproseso ang mga materyales sa pagboto 
sa mga karapat-dapat na rehistradong nasa edad 
na 17 taong gulang.

• Tumaas na mga pang-isang beses na gastusin sa 
estado sa daan-daang libong dolyar upang i-update 
ang mga kasalukuyang sistema sa pagpaparehistro 
ng botante.

PAGSUSURI NG PAMBATASANG TAGASURI

Makikita ang teksto ng panukalang ito sa website ng Kalihim ng Estado sa  
voterguide.sos.ca.gov.

MGA PANGWAKAS NA BOTONG ITINALA NG LEHISLATURA SA ACA 4 (PROPOSISYON 18)
(KABANATA 30 NG RESOLUSYON, MGA BATAS NG 2020)
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PAGSUSURI NG PAMBATASANG TAGASURI I P I N A G P A T U L O Y

halalan, kung saan kasama ang pagbibigay ng mga 
kard sa pagpaparehistro ng botante at pagpapatakbo 
ng elektronikong sistema ng pagpaparehistro 
ng botante.

Karapatang Bumoto sa California. Karaniwang maaaring 
magparehistro at bumoto ang isang tao sa California 
kung ang tao ay mamamayan ng U.S. na hindi 
bababa sa 18 taong gulang at residente ng estado. 
Ipinagbabawal ng batas ng estado na bumoto ang 
ilang tao, kasama na ang mga nasa bilangguan 
o nakaparol. (Sa ilalim ng kasalukuyang batas, 
maaaring kumandidato ang mga taong rehistradong 
bumoto para sa mga katungkulan ng inihalal hangga't 
natutugunan nila ang lahat ng iba pang kasalukuyang 
kinakailangan sa pagiging karapat-dapat.) 

Paunang Pagpaparehistro na Bumoto sa California. 
Karaniwang maaaring gawin ng tao ang paunang 
pagpaparehistro na bumoto sa California kung ang tao 
ay isang mamamayan ng U.S. at nasa edad na 16 o 
17 taong gulang. (Ipinagbabawal ng batas ng estado 
sa ilang tao ang paunang pagpaparehistro na bumoto, 
kasama na ang mga nasa bilangguan o nakaparol.) 
Kapag ang isang tao ay paunang nagparehisto na 
bumoto, awtomatiko siyang magiging rehistradong 
bumoto kapag naging 18 taong gulang na siya. 
Simula noong Hunyo 29, 2020, mayroon nang halos 
108,000 nasa edad na 17 taong gulang na ang 
paunang nagparehistro na bumoto sa California.

MUNGKAHI
Pahihintulutan ang Ilang Mamamayang Nasa Edad 
na 17 Taong Gulang na Bumoto. Pahihintulutan 
ng panukala na bumoto ang mga karapat-dapat 
na nasa edad na 17 taong gulang na magiging 
18 taong gulang sa pagsapit ng Nobyembre na 
petsa ng susunod na pangkalahatang halalan. Ang 
ibig sabihin nito, maaaring bumoto ang mga nasa 
edad na 17 taong gulang sa anumang espesyal na 
halalan o primaryang halalan na magaganap bago 
ang susunod na pangkalahatang halalan. (Dahil 
pinahihintulutan ng kasalukuyang batas ng estado 
ang mga rehistradong botante na kumandidato 
para sa katungkulan ng inihalal, magreresulta ang 
panukalang ito sa pagkandidato rin ng mga nasa 
edad na 17 taong gulang na magiging 18 taong 
gulang, kung matutugunan nila ang lahat ng iba pang 
kinakailangan sa pagiging karapat-dapat para sa 
inihalal sa katungkulan.) 

MGA PISKAL NA EPEKTO
Maliliit na Gastusin para sa Mga Opisyal sa Halalan 
ng County. Dadagdagan ng panukalang ito ang 
bilang ng mga taong karapat-dapat na bumoto sa 
mga primarya at espesyal na halalan. Dadagdagan 
nito ang trabaho para sa mga opisyal sa halalan 
ng county. Magpapadala at magpoproseso ng mga 
materyales sa pagboto ang mga opisyal sa halalan 
sa mga rehistradong nasa edad na 17 taong gulang 
sa mga primarya at anumang espesyal na halalang 
mauuna sa pagkalahatang halalan. Ang gastos para 
sa nadagdagang trabaho ay magdedepende sa bilang 
ng mga karapat-dapat na nasa edad na 17 taong 
gulang na magpaparehistrong bumoto bago ang mga 
primarya at espesyal na halalan. Maaaring dagdagan 
ng nadagdagang trabaho ang gastusin ng county sa 
buong estado na malamang na nasa pagitan ng ilang 
daang libong dolyar at $1 milyon kada dalawang taon ng 
siklo ng halalan. 

Maliliit na Pang-isang Beses na Gastusin ng Estado. 
Bubuo ang panukalang ito ng pang-isang beses 
na trabaho upang ma-update ng estado ang mga 
kasalukuyang sistema sa pagpaparehistro ng botante. 
Ang mga pang-isang beses na gastusin ng estado para 
sa trabahong ito ay malamang na maging dadan-daang 
libong dolyar. Mas mababa ito sa 1 porsyento ng 
kasalukuyang paggasta ng Pangkalahatang Pondo 
ng estado. 

Bumisita sa http://cal-access.sos.ca.gov/campaign/
measures/ para sa listahan ng mga komite na 

pangunahing binuo upang suportahan o tutulan ang 
panukalang ito.

Bumisita sa http://www.fppc.ca.gov/transparency/
top-contributors.html upang makita ang 
nangungunang 10 tagaambag ng komite.

Kung gusto ninyo ng kopya ng buong teksto ng 
panukalang ito ng estado, pakitawagan ang Kalihim ng 
Estado sa (800) 339-2957 o maaari kayong mag-email 
sa vigfeedback@sos.ca.gov at libreng magpapadala 

sa inyo ng kopya sa pamamagitan ng koreo.
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