
 

Name  

RPM (Reporma Para sa Mamamayan) 
 

APPLICATION FORM 

First name          Middle Name          Last name 

Date of Birth  Place of Birth 

Gender  Civil Status Single Married 

Widowed Separated 

Address  

Contact No.  

Email Address  

Occupation 

Sponsored by 

Chapter 

Male 

Female 

Signature 

(Reproduction of this application form is allowed)  

Date Submitted 

I, the undersigned, of legal age, prior to becoming a Member 
of Reporma Para sa Mamamayan (RPM), have read and 
understood the RPM objectives and program, appearing on 

the reverse of this application form. By signing this application 

form, I hereby affirm my commitment to consistently pursue 
RPM program for genuine change and good governance.  

Declaration 



M 
ahal natin ang bayan ng Bansud. 
Hindi na dapat ipagpaliban pa ang 
nais nating reporma at tunay na 

pagbabago.  
 Nagbigkis tayo sa ating kilusan para 
sa pagbabago at tiyakin na ang susunod na 
henerasyon sa ating bayan ay makapamu-
hay sa isang bayan na tunay na maunlad at 
may pagmamalasakit sa bayan at mamama-
yan.                                               
 Gawin nating makabuluhan at maka-
saysayan ang okasyon ng nalalapit na               
halalang 2013 para putulin at wakasan ang 
pagha-hariharian ng kasalukuyang lokal na  
administrasyon na kilala sa katiwalian,           
pag-abuso sa kapangyarihan at bandidong 
istilo ng pamumuno. Nais natin ang hustisya 
para sa mga biktima ng "extrajudicial               
killings" at disappearances sa ating bayan.  
 Ngunit higit pa sa pagpapalit sa                
kasalukuyang administrasyon ang nais natin. 
Mas mahalaga ang kinakailangang reporma at 
makabuluhang pagbabago sa kasalukuyang 
pampulitikang sistemang kinakikitaan ng mala-
wakang kahirapan, kawalan ng hustisya, 
pulitika ng pangungurakot, at kultura ng pagka-
makasarili. Pagbabagong nagdadala ng kompre-
hensibong pampulitika, pang-ekonomiya at 
pangkulturang programa para sa Bansud. 
 

1 Ano ang Reporma Para sa 
Mamamayan o RPM? 

 

 Ang RPM ay isang sosyo-pulitikong  
kilusan ng mamamayan sa bayan ng Bansud 
para sa kagyat na reporma at  tunay na pagba-
bago tungo sa mabuting pamamahala sa Ban-
sud (Citizen’s Movement for Genuine Change & 
Good Governance).  

2 Anu-ano ang mga layunin at               
tungkulin ng RPM? 
 

A. Ang RPM a tumatayong “Citizen’s 
Watchdog” para ilantad at labanan ang 
mga katiwalian at kabulukan sa Bansud, 
kasabay sa pagsusulong ng mga reporma 

tungo sa tunay na pagbabago at mabuting 
pamamahala;  
 

B. Buuin, paunlarin at ipalaganap ang isang 
People’s Agenda for Change; 
 

K. Itaguyod ang mga kampanya’t pagkilos 
kaugnay ng mga isyu at adhikain ng mamama-
yan na nakapaloob sa ating People’s Agenda 
for Change; 
 

D. Sa electoral response - Suportahan at               
itaguyod ang mga tunay na lider at pinuno ng 
mamamayan na yumayakap sa pagbabago ng 
sistemang pulitikal at pang-kabuhayang maka-
mamayan; at 
 

E. Labanan at biguin ang anumang tangka sa 
pandaraaya sa darating na eleksyon. Kikilos 
tayo ng aktibo para sa malinis, makatarugan at 
malayang eleksyon. 
 

3 Sinu-sino ang bumubuo ng RPM? 
 

 Ang RPM ay binubuo ng mga indibidwal at 
grupo ng mamamayan mula sa hanay ng mga 
propesyunal, kabataan/estudyante, kababaihan, 
taong simbahan, driver, vendors, negosyante/
entrepreneur, magsasaka/mangingisda, mga              
kapatid na Mangyan, senior citizens, lider-pulitiko at 

barangay. Kabilang din ang mga mamamayan 
mula sa Kooperatiba, People’s Organizations 
(POs), Non-Governmental Organizations  
(NGOs) at Civic Organizations (Rotary Cub, 
Lion’s Club at iba pa).                                               
  

4 Paano ang pagsapi sa RPM? 
 

 Sa batayang indibidwal ang 
pagsapi. Sagutan lamang ang application 
form sa likod nito para iproseso ang inyong 
pagsapi. Bukas ang RPM sa lahat ng 
mamamayan ng Bansud na mayroong edad 
na labing walong taong    gulang (18) pataas 
para maging Regular Member. Tatanggapin 
din bilang Associate Member ang mga                
kabataan mula sa edad na katorse hanggang 
desisyete (14-17). Libre ang pagsapi.  
 

5 Paano natin isasabuhay ang  

pagmamahal sa bayan? 
 

 

 Para sa reporma at tunay na Pagba-
bago sa Bansud, ang pagmamahal sa bayan 
sa kasalukuyang panahon ay maipapamalas 
sa pagtataguyod sa mga adhikain ng 
mamamayan na nakapaloob sa ating Walong 
(8) puntong People’s Agenda for Change o 
Adyenda ng Mamamayan para sa                   
Pagbabago.# 

RPM (Reporma Para sa  Mamamayan) 

 

Mga pangunahing lider ng Reporma Para sa Mamamayan o RPM, sa ginanap na Founding                  
Assembly noong Setyembre 1, 2012 sa Barangay Pag-asa, Bansud, Oriental. Mindoro. 

Founding leaders ng Reporma Para sa Mamamayan o RPM. Bokal 
Butch Soller (kaliwa), Roy Mudanza (gitna) at Doms Caramoan (kanan). 


