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Inaalis ng 
ranked-choice 

voting ang 
pangangailangang 

magsagawa ng 
hiwalay na mga runoff 

election (pandesisyong 
eleksyon) sa pamamagitan 

ng pagpapahintulot sa 
mga botante na magbigay ng 

ranggo sa mga kandidato ayon sa 
pagkakasunod-sunod ng kanilang 

kagustuhan. Ginagamit ng San 
Francisco ang ranked-choice voting sa 

bawat lokal na eleksyon mula 2004.

Nais ba Ninyong 
Magsanay sa 

Pagmarka 
ng Balota? 

Gamitin itong balotang 
pandemonstrasyon para 
magsanay sa pagmarka ng 
inyong mga pinili.

Pumunta sa sfelections.
org/rcv para punan ang 
isang interaktibong 
pagsasanay na balota at 
tumanggap ng feedback 
kung paano mabibilang 
ang inyong balota.  

Kapag bumoboto sa 
opisyal na balota, basahin 
ang mga instruksiyon sa 
balota, sa isang poster 
na nasa voting booth, 
o sa inyong pakete ng 
balotang vote-by-mail 
(pagboto sa pamamagitan 
ng koreo) kung kayo 
ay bumoboto sa 
pamamagitan ng koreo.



Bibilangin ang unang-pinili ng lahat. 

Pinapayagan ng bagong format ng balota 
ang mga botante na magbigay ng ranggo sa 
hanggang 10 kandidato sa isang labanang 
ranked-choice voting. 

Para bigyan ng ranggo ang mga kandidato, punan 
ang isang oval sa bawat kolum, mula sa kaliwa: 
•  Na nasa ika-1 kolum para sa ika-1 na pinili ninyo. 
•  Na nasa ika-2 kolum para sa ika-2 na pinili ninyo. 
•  Na nasa ika-3 kolum para sa ika-3 na pinili ninyo, 
   at iba pa. 

Mga Mahahalagang Punto 
na Dapat Tandaan 

Masdan ang 
Nadagdagang 
Bilang ng mga Ranggo 

Paano Binibilang ang mga 
Balota sa Round 1 

Paano Binibilang ang mga 
Boto sa Round 2

Kung walang nanalong kandidato sa Round 2, 
magpapatuloy ang mga round hanggang may 
manalo. 
Sa bawat round, tatanggalin ang kandidatong 
pinakahuli sa labanan, at bibilangin ang susunod 
na piniling boto ng mga botanteng pumili ng 
natanggal na kandidato.

Tatanggalin ang kandidatong pinakahuli sa labanan 
at bibilangin ang susunod na piniling boto ng mga 
botanteng pumili ng natanggal na kandidato.

Kung walang nanalong kandidato sa Round 1, 
magpapatuloy ang bilangan sa Round 2.

Maaari ninyong bigyan ng ranggo 
ang kahit gaano karaming 
kandidato ayon sa inyong 
kagustuhan.

Kung hindi ninyo gustong 
magbigay ng ranggo sa ibang 
mga kandidato, iwanang blangko 
ang mga kolum.

Huwag punan ang mahigit sa  
oval para sa isang kandidato.
Hindi makakatulong ang 
pagraranggo ng parehong 
kandidato nang higit sa isang 
beses, dahil mabibilang lamang 
nang isang beses ang inyong 
boto para sa kandidatong iyon. 

Huwag punan ang mahigit sa  
oval sa parehong kolum. 
Kung magbibigay kayo ng 
parehong ranggo sa maraming 
kandidato, hindi mabibilang 
ang inyong boto sa ranggong 
iyon at sa mga susunod na 
mga ranggo.
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Kung nakatanggap ang kandidato ng 
mayorya (50%+1) ng mga unang-pinili na 
boto, panalo ang kandidatong iyon. 

Kung nakatanggap ang kandidato ng higit sa 50% 
ng mga boto sa Round 2, panalo ang kandidatong 
iyon.
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