
TANONG NG ESTADO BLG. 4

Amyenda sa Saliga’ng Batas ng Nevada

Pinagsama’ng Resolusyon ng Senado Blg. 3 sa Ika-79 Sesyon 

PAGSASAAYOS (TANONG SA BALOTA)

Dapat bang amyendahan ang Saliga’ng Batas ng Nevada sa pamamagitan ng pagdaragdag ng isang 
bago’ng seksyon na gumagarantiya nang tiyak na mga karapatan sa pagboto sa lahat ng mga kwalipikado 
at rehistrado’ng mga botante sa Estado?

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

PALIWANAG AT PANGUNGUSAP

PALIWANAG—Ang panukala’ng ito sa balota ay aamyendahan ang Saliga’ng Batas ng Nevada 
sa pamamagitan nang pagbibigay ng isang nakatala’ng listahan ng mga karapatan sa pagboto na 
gumagarantiya sa lahat ng kwalipikado at rehistrado’ng botante sa Estado na katulad ng karapata’ng 
nakatala sa listahan na sa kasalukuyan ay protektado ng mga umiiral na batas.  Lalo na, ang bawat 
botante ay bibigyan ng garantiya ng karapatan konstitusyonal upang:

• Tumanggap at bumoto sa isang balota na nakasulat sa isang porma na nagbibigay-daan sa malinaw 
 na pagkakakilanlan ng mga kandidato at tumpak na maitatala ang napili’ng mga kandidato ng 
 botante;

• Kailangani’ng sagutin ang mga tanong hinggil sa mga pamamaraan ng pagboto at ipaliwanag ang 
 mga pamamaraan ng pagboto na sadya’ng ipinaskel sa lugar ng botohan;

• Bumoto nang hindi tinatakot, pinagbabantaan, o pinipilit;

• Bumoto sa anuma’ng oras ng maaga’ng pagboto o sa Araw ng Halalan kung ang botante ay hindi 
 pa bumoboto at, sa oras na malapit nang isara lugar nang mga botohan, ang botante ay naghihintay 
 na upang bumoto sa isang lugar ng botohan kung saan, ayon sa batas, ang botante ay may karapata’ng 
 bumoto;

• Isauli ang isang nasira’ng balota at tumanggap ng isang kapalit na balota;

• Humingi ng tulong sa pagboto, kung kinakailangan;

• Tumanggap ng isang halimbawa’ng balota na tumpak, nagbibigay-kaalaman, at naihatid sa isang 
 napapanaho’ng paraan tulad ng ibinigay ng batas;



 • Tumanggap ng turo sa paggamit ng mga kagamitan sa pagboto sa anuma’ng panahon ng maaga’ng 
 pagboto o sa Araw ng Halalan;

• Magkaroon ng pantay na paggamit sa gamit ng halalan nang walang diskriminasyon;

• Magkaroon ng isang pare-pareho, buong estado’ng pamantayan para sa pagbibilang at muling 
 pagbibilang nang lahat ng mga boto nang tama tulad ng sinasaad ng batas; at

• Lutasin nang maayos, tama at mabilis ang mga reklamo tungkol sa mga labanan sa halalan nang 
 naaayon sa batas.

Ang boto’ng “Oo” ay magdaragdag ng isang bago’ng seksyon sa Saliga’ng Batas ng Nevada 
na gumagarantiya sa tiyak na mga karapatan sa pagboto nang lahat ng mga kwalipikado at 
rehistrado’ng mga botante sa Estado.

Ang boto’ng “Hindi” ay magpapanatili sa umiiral na mga pagtatakda ng Saliga’ng Batas ng Nevada 
at hindi magdaragdag ng garantiya ng konstitusyon ng mga tiyak na karapatan sa pagboto nang 
lahat ng mga kwalipikado at rehistrado’ng mga botante sa Estado, ngunit ang nasabi’ng mga 
karapatan sa pagboto ay protektado nang umiiral na mga batas.

PANGUNGUSAP—Sa ilalim nang umiiral na mga pagtatakda ng Saliga’ng Batas ng Nevada, ang mga 
botante ay dapat matugunan ang ilang mga kwalipikasyon upang maging kwalipikado’ng mga botante 
upang makaboto sa mga halalan, kabilang ang mga kwalipikasyon tungkol sa pagkamamamayan, edad, 
at paninirahan. (Nev. Const. Art. 2, § 1)  Ang umiiral na mga probisyon ng Saliga’ng Batas ng Nevada 
ay humihiling din sa Lehislatura na gumawa ng mga batas na magtatakda para sa pagpaparehistro ng 
mga botante na kwalipikado’ng maghahalal at ang regulasyon ng halalan upang matiyak ang kanilang 
integridad at pagbawalan ang mga hindi tama’ng gawain. (Nev. Const. Art. 2, § 6, Art. 4, § 27)

Bilang bahagi ng mga tungkulin ng konstitusyon tungkol sa mga botante at halalan, ang Lehislatura 
ay nagsagawa ng isang “Mga Karapatan ng Botante,” na nagtatakda sa lahat ng mga kwalipikado at 
rehistrado’ng botante nang isang nakatala’ng listahan ng mga karapatan sa pagboto na protektado 
nang umiiral na mga batas. (NRS 293.2543 hanggang 293.2549)  Ang panukala’ng ito sa balota ay 
aamyendahan ang Saliga’ng Batas ng Nevada sa pamamagitan ng pagdaragdag ng isang bago’ng 
seksyon upang mabigyan ang lahat ng kwalipikado at rehistrado’ng botante na may katulad na listahan 
ng mga karapatan sa pagboto na protektado ng Konstitusyon ng Nevada.

ARGUMENTO UPANG MAPAGTIBAY

Ang karapata’ng bumoto sa malaya at patas na halalan, alam na ang bawat boto ay mahalaga, ay isa 
sa pinaka-mahalaga’ng garantiya sa pagpoprotekta sa ating demokrasya.  Ang ating pamamaraan ng 
halalan ay nahaharap sa maraming maaaring mga hamon, tulad nang hindi inaasaha’ng teknolohikal 
na mga pagkakamali at pagbabanta nang mga masasama’ng kumikilos na sumusubok na baguhin ang 
mga kinalabasan ng halalan.  Ang panukala’ng ito sa balota ay magbibigay nang ilang simple, ngunit 
mahalaga’ng, garantiya ng konstitusyon na protektahan ang kapwa mga botante at ang integridad ng 
ating halalan.



 Mahalaga di’ng tandaan na, dahil ang mga garantiya’ng ito ng konstitusyon ay katulad ng mga karapatan 
sa pagboto na nandoon na sa batas, ay kakaunti o walang gastos na nauugnay sa pagpapatupad nito.  Higit 
na mahalaga, sisiguraduhin sa mga botante na kahit saan pa humihip ang mga pampulitika’ng hangin, 
ang anuma’ng pagtatangka upang mabawasan o kung hindi man ay magambala ang mga karapatan sa 
pagboto o ang mga kinalabasan ng halalan sa Nevada ay magiging mas mahirap magawa dahil sa mga 
proteksyo’ng ito sa konstitusyon.

Protektahan ang mga karapatan ng mga botante.  Protektahan ang malaya, patas, at maaaring patunaya’ng 
halalan.  Bumoto ng “oo” sa Tanong 4.

ARGUMENTO TUTOL SA PAGPAPATIBAY

Ang sistema ng pagboto sa Nevada ay lumalakad nang mahusay sa sandali’ng ito, at ang mga pangunahi’ng 
karapatan sa pagboto ay pareho’ng nakadambana na sa Saliga’ng Batas ng Estados Unidos at sa Saliga’ng 
Batas ng Nevada.  Mayroo’ng isang dahilan na ang mga karapatan sa pagboto na nakalista sa Tanong 
4 ay umiiral sa batas at hindi na idinagdag sa Konstitusyon ng Nevada: ang mga karapata’ng ito sa 
pagboto, habang mahalaga, ay hindi maluluma sa kanila’ng pagkakagawa o pagpapairal, at ang mga 
pagbuo na kanila’ng hahawakan ay maaaring magbago nang malaki sa mga paraan ng ating pagboto 
at pagsasagawa ng pagsulong ng halalan.  Ang pagsulong sa teknolohiya sa mga darating na araw 
ay malamang na gumawa ng ilan sa mga bagay sa pagboto na tinalakay ng Tanong 4—tulad ng mga 
nakasulat na balota, mga lugar ng botohan, at kahit na ang pagboto ng personal—ay lumipas.

Tiyak, ang bawat botante ay dapat maramdaman na ligtas sa kanya’ng kakayaha’ng maunawaan at 
matukoy nang malinaw ang mga usapin at mga kandidato, upang bumoto nang maayos, at upang 
mabilang ang kanya’ng boto.  Dahil ang mga karapatan sa pagboto’ng ito ay garantisado na sa ibang 
dako, hindi na kailanga’ng pahirapan ang Saliga’ng Batas ng Nevada tungkol sa mga tukoy na gawain 
at mga sistema na sigurado’ng magbabago sa paglipas ng panahon, pipilitin tayo’ng muli’ng baguhin na 
naman ang Saliga’ng Batas ng Nevada upang tanggalin ang mga lipas nang probisyon.

Ang Tanong 4 ay isang solusyon na paghahanap ng isang problema.  Bumoto ng “hindi” sa Tanong 4.

NAUUKOL SA  TAUNA’NG  

PANANALAPI EPEKTO SA PANANALAPI—HINDI

Batay sa impormasyo’ng natanggap mula sa Tanggapan ng Kalihim ng Estado at mula sa mga lokal 
na pamahalaan, ang mga probisyon sa Tanong 4 ay katulad ng umiiral na mga probisyon sa batas na 
nagbibigay ng ilang mga karapatan sa mga botante.  Dahil ang mga umiiral na probisyon na ayon sa 
batas ay ipinatutupad na sa antas ng estado at lokal sa Nevada, inaasahan na ang pagsasabatas ng Tanong 
4 ay walang epekto sa pananalapi sa Estado o lokal na pamahalaan.


