
                                                                                                                                    

Name: ______________________ ________________________ Gender: ____________ Civil Status: __________                                         
            First Name               Middle Name                 Surname 

Birthdate: _________________________  Birthplace: _______________________ Religion: _________________  

Home Address: ________________________________________________________________________________ 
                                      Number               Street                     Subdivision / Barangay                    Municipality / City                Province 

Zip Code: ______________  Mobile # _________________________ Occupation: __________________________ 

E-Mail:_______________________ Facebook: ______________________ Twitter:__________________________ 

School / College / University (if student): ___________________________________________________________ 

Schools District: __________________________________ Schools Division: _____________________________ 
 

Batay po sa mga tugon ng 1,053,778 Filipinos sa YES FOR PEACE para sa Kapayapaan, Kaunlaran at Kasaganahan noong 
2015, 98.62% ang sang-ayon na itigil ang labanan sa pagitan ng gobyerno at mga armadong grupo; 98.22% ang sang-ayon na kahit saan dito 
sa Pilipinas na gawin ang peace talks; at 99.34% ang sang-ayon na makipag-Bayanihan para maipatupad ang mga kasunduan sa peace 
talks. Bagama’t 12,290,696 na po nakapag-YES FOR PEACE mula noong 1988, wala pong duda na kailangan ang tulong ng lahat ng mga 
Filipino sa ating BAYANIHAN NG BAYAN para sa Mapayapa, Maunlad at Masaganang Pilipinas. 

Kung gusto po ninyong maging KaBAYANIHAN NG BAYAN, lagyan po ng   ang sagot sa bawat tanong. Tig-isang YES FOR 

PEACE -- BAYANIHAN NG BAYAN questionnaire lang po ang dapat sagutan ng bawat Filipino,10 years and older.   

1. Sang-ayon po ba kayo na permanente nang itigil ang labanan sa pagitan ng mga sundalo ng 
gobyerno at ng mga armadong rebolusyonaryo

1
 para mailaan na ang bilyon-bilyong pisong pondo 

na nauubos sa giyera ng mga Filipino laban sa kapwa Filipino para magamit natin ito sa higit na 
makabuluhang mga serbisyo–publiko tulad ng edukasyon, kalusugan, pabahay, pagsugpo ng 
kahirapan, pagpapalakas ng kababaihan, pagpapa-unlad ng kanayunan, depensang panglabas at 
iba pa? 



 YES    NO 

2. Sang-ayon po ba kayo na dito na sa Pilipinas ipagpatuloy ang peace talks imbes na sa ibang 
bansa at gawing hayagan at partisipatibo ang proseso nito para makalahok ang lahat ng 
sektor ng Sambayanang Filipino at ang mga mambabatas natin sa pagbalangkas, pagpapa-
apruba at pagpapatupad ng mga kasunduan? 



 YES    NO 

3. Sang-ayon po ba kayo na amyendahan na sa lalong madaling panahon ang mga probisyon ng 
konstitusyon at mga batas na balakid at hadlang sa pagsasakatuparan ng mga kasunduan at 
mapagkakasunduan sa pagitan ng gobyerno at ng mga armadong rebolusyonaryo

1
? 

  



 YES    NO 

   
Mahal kong mga kapwa-Filipino: 
  
 Nagboboluntaryo po ako bilang KaBAYANIHAN NG BAYAN.  Tutulong po ako, sa abot ng aking kakayanan, para sa 
maayos na pagsasakatuparan ng mga proyekto at programang pangkomunidad ng iba’t-ibang sangay ng gobyerno upang 
maibsan ang kahirapan at maiangat ang kabuhayan ng mga dukha at maralita. 
  
 Nawa’y gabayan tayong lahat ng Diyos upang maitaguyod at maisakatuparan natin ang mga layunin ng YES FOR PEACE 
– BAYANIHAN NG BAYAN tungo sa Mapayapa, Maunlad at Masaganang Pilipinas, ngayon at magpakailanman. 
      
 
                            ____________________________________                                                                                                                                                   

                            (Signature over Printed Name) 

1 
Communist Party of the Philippines-New People’s Army-National Democratic Front (CPP-NPA-NDF); Moro National Liberation Front 
(MNLF); Moro Islamic Liberation Front (MILF); Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF);  atbp.  


