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PReAMbuLO

Sa tanglaw ng dakilang layunin na paglingkuran ang sambayanan 
at iambag ang aming talino’t lakas sa pakikibaka para ibagsak ang 
imperyalismo, pyudalismo at burukrata-kapitalismo at makamit ang 
pambansang kalayaan at demokrasya at sosyalismo, kaming mga ka-
bataang manggagawa, magsasaka, mangingisda, estudyante, propesyu-
nal, migrante, kabataan mula sa maralitang tagalunsod, taong simbahan, 
pambansang minorya at Moro, na nagbubuklod upang ipaglaban ang 
kagyat at pangmatagalang interes ng kabataang Pilipino, at naninin-
digan sa makasaysayang papel ng kabataan sa pagbabago ng lipunan, 
na magagampanan lamang kapag nakasanib ang kilusang kabataan 
sa kilusan ng mamamayan ay matatag na naninindigan, nagkakaisa at 
ipinagtitibay ang saligang batas na ito.

ARTIKulO I

PAngALAn, SAgISAg, bAnDILA AT TAnggAPAn

SEK 1. Ang pangalan ng organisasyon ay ANAKBAYAN.

SEK 2. Ang sagisag nito ay gintong alibata na titik K na napapali-
butan ng tatlong gintong bituin na nakaporma bilang tatsulok. Ang 
tatlong tala ay sumasagisag sa liwanag at pag-asa at sa pambansang 
katangian ng samahan, ang Luzon, Visayas at Mindanao. Ang tatsulok 
na pormasyon ay sumasagisag sa tatsulok na katangian ng lipunang 
Pilipino. Ang alibata na titik K ay sumasalamin sa pagapapatuloy ng 
mga simulain ng Katipunan noong 1896 at sa Kabataang Makabayan 
noong dekada 60-70. 

SEK 3. Ang bandila ng organisasyon ay kulay pula na may gintong 
sagisag sa gitna. Sa ilalim ng sagisag ay nakasulat ang kulay itim na 
pangalang ANAKBAYAN. Ang kulay pula ay sumasagisag sa militansya 
at katapangan. Ang kulay ginto ay sumasagisag sa ginintuang layunin 
ng organisasyon. Ang kulay itim ay sumasalamin sa madilim na lipu-
nang Pilipino sa kasalukuyan na nais baguhin ng organisasyon.

SEK 4. Ang pambansang tanggapan ng ANAKBAYAN ay nasa 
pambanasang punong lungsod.  Maaari ding magtayo ng tanggapan ang 
mga rehiyon sa kani-kinilang mga lugar.
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ARTIKulO II

PAgPAPAhAyAg ng MgA PRInSIPyO

SEK 1. Ang ANAKBAYAN ay isang pambansa-demokratikong kom-
prehensibong organisasyong masa ng kabataan na naglalayong pukawin, 
organisahin at pakilusin ang mga kabataang mangagawa, magsasaka, 
estudyante, propesyunal, mga di nakakapag-aral, migrante, Moro at iba 
pang pambansang minorya at kababaihan para sa pambansang demokra-
sya at isanib ang kilusang ito sa makapangyarihang kilusan ng masang 
anakpawis.

SEK 2. Naniniwala ang ANAKBAYAN na ang lipunang Pilipino ay 
mala-kolonyal at mala-pyudal kung saan pinagsasamantalahan at inaapi 
ang malawak na kabataang Pilipino. Kinikilala ng ANAKBAYAN ang 
edukasyon, trabaho, lupa, karapatan at serbisyong panlipunan bilang 
mga kagyat at 0pangmatagalang suliranin ng kabataang Pilipino. Ang 
mga suliraning ito ay bahagi at di maihihiwalay sa pangakalahatang 
suliranin ng sambayanang Pilipino sa imperyalismo, pyudalismo at bu-
rukrata kapitalismo. Kabahagi ang ANAKBAYAN sa pakikibaka ng para 
wakasan ang mala-kolonyal at mala-pyudal na lipunan at ipagtagumpay 
ang pakikibaka para sa pambansang demokrasya patungong Sosyalismo. 

SEK 3. Ang ANAKBAYAN ay kumikilala sa makasaysayang papel 
ng kabataan bilang isang makapangyarihang pwersang tumatangkilik 
at nagsusulong ng pagbabagong panlipunan laban sa bulok at lumang 
sistemang panlipunan. Ang kalakhan ng kabataan ay nagmumula sa 
uring anakpawis na siyang pinakadeterminadong ipagtagumpay ang 
pambansang demokrasya patungong Sosyalismo. 

ARTIKulO III

MgA LAyunIn

SEK 1. Layunin ng ANAKBAYAN ang:

a) buuin ang mahigpit na pagkakaisa ng kabataang Pilipino; ang mga 
kabataang mangagawa, magsasaka, estudyante, propesyunal, mga di 
nakakapag-aral, migrante, Moro at iba pang pambansang minorya at 
kababaihan saan mang lokalidad o lugar.
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b) pag-aralan at ipalaganap ang linya, programa at pagsusuri ng pamban-
sang demokrasya sa hanay ng kabataan at mamamayan. 

k) ipaglaban ang trabaho, lupa, edukasyon, demokratikong karapatan at 
serbisyong panlipunan bilang mga makatarungang kahilingan at interes 
ng mga kabataan.

d) aktibong lumahok at sumanib sa kilusan ng mamamayan upang ipagpat-
uloy ang makasaysayang misyong ng sambayanan na kamtin ang tunay 
na kalayaan at demokrasya.

e) makipagugnayan at makipagtulungan sa iba pang grupo ng kabataan 
para sa mga konkretong kahilingan at pakikibaka.

g) mahigpit na makipagkaisa sa iba pang mga organisasyon ng mga 
kabataan sa ibayong dagat at buiin ang malapad na anti-imperyalistang 
prente.  Magbuo ng mga balangay ng ANAKBAYAN sa hanay ng mga 
kabataang Pilipino sa ibayong dagat.

ARTIKulO IV

PAgSAPI

SEK 1. Sino mang kabataang Pilipino na may edad na labing tatlo (13) 
hanggang tatlumpu’t lima (35) taong gulang na naniniwala at nagtata-
guyod sa mga prinsipyo, layunin, at mga patakaran ng ANAKBAYAN ay 
maaaring maging kasapi. Sinumang may edad na tatlumpu’t limang taon 
pataas na naniniwala rin sa mga prinsipyo, layunin at mga patakaran ng 
ANAKBAYAN ay maaaring maging “honorary member” ng organisas-
yon.  Simuman ang bababa sa idad na labing tatlong taong gulang ay 
maaring maging “probitionary member”.

SEK 2. Ang lahat ng kasapi ng mga kaanib na organisasyon ay itutur-
ing ding mga indibidwal na kasapi ng ANAKBAYAN.
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ARTIKulO V

PAg-AnIb, PAgDISAPILA AT PAgTITIwALAg 
SA MgA KAAnIb nA ORgAnISASyOn

SEK 1. Ang anumang organisasyon na tanggap at handang itaguyod 
ang mga programa at patakaran ng ANAKBAYAN ay maaaring maging 
kaanib organisasyon ng ANAKBAYAN.

SEK 2. Ang lahat ng indibidwal na kasapi ng kaanib na organisasyon 
ay ituturing na mga kasapi ng ANAKBAYAN at magtatamasa ng pantay 
na katayuan sa loob ng organisasyon.

SEK 3. Ang kaanib na organisasyon ay may tuwirang pananagutan sa 
organisasyon ng ANAKBAYAN kung saan ito nagpapaanib (pambansa, 
rehiyonal, probinsyal o lokal).

SEK 4. Sa kaso ng pagdisapila, ang mga kasapi ng organisasyon na 
nais manatiling kasapi ng ANAKBAYAN ay magiging kasapi sa kanil-
ang indibidwal na kapasidad. 

SEK 5. Maaring itiwalag ang kaanib na organisasyon kapag ito ay 
napatunayang nakagawa ng malubhang paglabag sa mga prinsipyo, 
patakaran at mga tungkulin ng ANAKBAYAN.

ARTIKulO VI

Ang PAnunuMPA SA AnAKbAyAn

SEK 1. Ang panunumpa sa ANAKBAYAN ay pahayag ng katapatan 
at kahandaan ng mga kasapi na itaguyod ang mga saligang prinsipyo 
at programa ng organisasyon. Ang sinumang nais na maging kasapi ay 
dapat na manunumpa sa harap ng bandila ng ANAKBAYAN.

SEK 2.  Ang pagsumpa ay:

Ako si ____________ ay taos pusong nagpapahayag ng aking kahandaan 
sa masikhay na pagmumulat, pag-oorganisa at pagpapakilos sa kabataan 
para sa kanilang mga demokratikong kahilingan at mahigpit itong isanib sa 
pambansa demokratikong adhikain at pakikibaka ng buong sambayanan. 
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Naninindigan ako at yumayakap sa saligang batas, mga prinsipyo at 
simulain ng ANAKBAYAN. Sumusumpa akong ipatutupad ang pangkalaha-
tang tungkulin at programa nito sa lahat ng pagkakataon. Itataguyod ko ang 
lahat ng pasya at patakaran ng Pambansang Kongreso, lahat ng nakatataas na 
organo at kolektibong kinabibilangan ko. 

Papandayin ko ang aking sarili bilang aktibista para sa masa. Matiyaga 
akong mag-aaral ng lipunang Pilipino. Itataguyod ko ang simpleng pamumu-
hay at puspusang pakikibaka. 

Sumusumpa akong panghahawakan ang rebolusyonaryong tradisyon ng 
kabataang Pilipino, ipagpapatuloy ko ang di pa tapos na pakikibaka para sa 
pambansang kalayaan at demokrasya. Ako ay magiging tapat, masigasig at 
puspusang maglilingkod sa interes ng kabataan at buong sambayanan, buhay 
ko man ay iaalay.

ARTIKulO VII

MgA KARAPATAn AT TungKuLIn ng MgA KASAPI

SEK 1. Ang mga karapatan ng bawat kasapi ng ANAKBAYAN ay ang 
mga sumusunod:

a) ang lahat ay malayang dumalo at lumahok sa mga pulong at aktibidad 
ng mga balangay, komite at kolektibong kinabibilangan at maaaring 
kumatawan sa anumang pulong sa labas ng balangay kung ito ay pagpa-
pasyahan ng balangay o kolektibong kinabibilangan.

b) lumahok sa paggawa ng mga desisyon, magpahayag ng mga opinyon at 
magharap ng mga mungkahi.

k) maghalal at mahalal sa mga responsableng pusisyon sa organisasyon.

d) magharap ng mga mungkahi, karaingan sa loob o iba pang yunit, komite 
o organo ng ANAKBAYAN.

e) maghabol sa anuman desisyon ng nakatataas na organo sa pamamagitan 
ng tamang proseso.
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g) may karapatan ang sinumang nais na magbitiw sa organisasyon matapos 
mailahad ang batayan ng pagbitiw.

SEK 2. Ang lahat ng karapatang ito ay tatamasahin ng “honorary 
member” at “provisional member” maliban sa mahalal at maghalal.

SEK 3. Tungkulin ng bawat kasapi ng ANAKBAYAN ang mga 
sumusunod:

a) itaguyod at palaganapin ang mga paninindigan, layunin at programa ng 
ANAKBAYAN.

b) magtapos ng batayang pag-aaral ng organisasyon.
k) manghikayat sa iba pang kabataan na sumapi sa ANAKBAYAN. Tumu-

long sa pagtatayo ng mga balangay sa paaralan, komunidad o lugar ng 
trabaho na wala pang balangay ng ANAKBAYAN.

d) magbayad ng butaw/kontribusyon sa organisasyon.

e) aktibong tumugon sa mga aktibidad at programa ng balangay at iba pang 
pormasyon ng ANAKBAYAN.

g) pangalagaan ang prestihiyo at seguridad ng organisasyon sa lahat ng 
panahon.

ARTIKulO VIII

DISIPLInA AT PAgTITIwALAg

SEK 1. Ang sinumang kasapi ay maaaring itiwalag kung mapapatu-
nayang nakagawa ng malubhang paglabag sa prinsipyo, patakaran at 
mga tungkulin ng ANAKBAYAN.

SEK 2. Sinumang indibidwal na kasapi ay maaaring patawan ng 
aksyong pandisiplina sa hindi nito pagtupad sa kanyang mga tungkulin 
sa organisasyon, paglabag sa mga prisipyo at patakaran lalo na kung ang 
nasasaalang-alang ay ang seguridad at prestihiyo ng organisasyon. Ang 
bigat ng aksyong pandisiplina ay batay sa bigat ng nagawang paglabag.
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SEK 3. Maaaring mawala ang istatus ng pagiging kasapi sa pa-
mamagitan ng pagbitiw o pagpapatalsik sa organisasyon. Responsable 
ang bawat indibidwal na kasapi sa anumang pagkilos na makasasama sa 
organisasyon o nagpapakita ng kawalan ng paggalang o katapatan dito.

SEK 4. Walang indibidwal na kasapi ang maaaring bigyan ng aksyong 
pandisiplina nang hindi pumapaloob sa karampatang proseso.

SEK 5. Ang pagtanggap, pagsuspinde, pagbibitiw sa pagiging kasapi 
at pagpapatalsik ay pagpapasyahan, pangangasiwaan at ipatutupad ng 
organo o pormasyon ng ANAKBAYAN na tuwirang kasangkot.

SEK 6. Ang Pambansang Komiteng Tagapagpaganap o Komiteng 
Tagapagpaganap ng bawat organo o pormasyon ay tatanggap at mag-
sisiyasat ng mga kasong ihahapag.  Magsasagawa ito ng pagsisiyasat 
bilang batayan ng paggawa ng desisyon ng bawat organo o pormasyon 
ng ANAKBAYAN.

ARTIKulO IX

PAnAnALAPI

SEK 1. Ang ANAKBAYAN ay pangunahing tatalima sa prinsipyo ng 
pag-asa sa sarili. Magsisikap itong makapag-pasulpot ng pondo para 
tustusan ang mga pangangailangan nito. Ang mga kasapi at kaanib na 
organisasyon ng ANAKBAYAN sa iba’t ibang antas ang balon ng pondo 
at rekurso ng organisasyon. 

SEK 2. Ang butaw sa pagpapasapi ay babayaran ng bawat indibidwal 
na kasapi ng ANAKBAYAN. Ito ay magkakahalaga ng P20.00.

SEK 3. Tungkulin ng bawat indibidwal na kasapi na magbayad ng 
buwanang butaw na itatakda ng balangay o ano mang pormasyong 
nakatayo bago maitayo ang balangay.

SEK 4. Magbabayad ng institusyonal na butaw ang mga kaanib na 
organisasyon na itatakda ng poramasyong kanilang inaniban (pambansa, 
rehiyon, probinsyal, syudad, munisipalidad, distrito o balangay). 
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SEK 5. Ang pambansang podo sa bangko at iba pang ligal na tran-
saksyon ay pangangasiwaan ng Pambansang Tagapangulo, Pambansang 
Pangkalahatang Kalihim at Pambansang Ingat-yaman.

SEK 6. Tungkulin ng bawat balangay ng ANAKBAYAN na mag-
ambag sa sentral pondo batay sa itinatakda ng Pambansang Konseho.

ARTIKulO X

PAMbAnSAng nAMuMunOng ORgAnO

SEK 1. Ang Pambansang Kongreso ang pinakamataas na tagapag-
pasya ng patakaran, programa at plano ng ANAKBAYAN. Binubuo 
ito ng buong kasapian ng ANAKBAYAN. Idaraos ang Pambansang 
Kongreso tuwing dalawang taon.  Ito ay magbubuo ng pagtatasa at 
programa para sa dalawang taon, magbubuo ng mga bagong patakaran 
at magsasaayos ng pambansang organisasyon.  Tungkulin din ng 
Pambansng Kongreso na maghalal ng bagong kasapi ng Pambansang 
Konseho. Maaaring magdaos ng espesyal na kongreso at espesyal na 
halalan batay sa kapasyahan ng Pambansang Konseho. Maaari ding 
ipagpaliban ng Pambansang Konseho ang pagpapatawag ng regular 
na Kongreso batay sa mabibigat na dahilan na nagsasaalang-alang ang 
organisasyon.

SEK 2. Ang Pambansang Konseho ang ikalawang pinakamataas na 
tagapagpasya ng mga patakaran, programa at plano ng ANAKBAYAN. 
Ito ang pinakamataas na tagapagpasya sa panahong walang sesyon ang 
Kongreso. Ipapatawag ang pulong nito dalawang beses sa isang taon 
para 1.magbuo ng taktikal na programa, magtasa ng mga aktibidad at 
magsagawa ng amyenda sa mga plano.  2. Ang Pambansang Konseho 
ay binubuo ng Pambansang Komiteng Tagpagpaganap at kinatawan ng 
bawat rehiyon at iba pang sektor na itatakda ng kongreso. Tungkulin 
din ng Pambansang Konseho na maghalal ng bagong Pambansang 
Tagapangulo, Pambansang Pangalawang Tagapangulo, Pangalawang 
Tagapangulo para sa Luzon, Visayas at Mindanao, Pambansang Pang-
kalahatang Kalihim at Pambansang Ingat-Yaman. Ang Pambansang 
Komiteng Tagapagpaganap ay maaaring magpatawag ng espesyal na 
pulong ng Pambansang Konseho sa panahong may mahalagang kailan-
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gang desisyunan na lampas sa kapasyahan ng PKT, ang mga kasapi ay 
bibigyan ng nakasulat na kalatas 10 araw bago ang pagpupulong.

SEK 3. Ang Pambansang Komiteng Tagapagpaganap (PKT) ay 
bubuuin ng Pambansang Tagapangulo, Pambansang Pangalawang 
Tagapangulo, Pangalawang Tagapangulo para sa Luzon, Pangala-
wang Tagapangulo para sa Visayas, Pangalawang Tagapangulo para 
sa Mindanao, Pambansang Pangkalahatang Kalihim at Pambansang 
Ingat-yaman. Magiging bahagi din ng PKT ang  Pangalawang Pangka-
lahatang Kalihim para sa Organisasyon, Pangalawang Pangkalahatang 
Kalihim para sa Edukasyon na kanilang itatakda. Ang panunungkulan 
ng Pambansang Komiteng Tagapagpaganap ay tatagal ng dalawang 
taon.

SEK 4. Ang mga kapangyarihan at tungkulin ng PKT ay ang mga 
sumusunod:

a) magbalangkas ng mga patakaran at mangasiwa sa pang-araw-araw na 
gawain ng buong organisasyon.

b) magbuo ng mga komite at pangasiwaan ito para isakatuparan ang pro-
grama at layunin ng ANAKBAYAN.

k) kumatawan sa pambansang organisasyon sa mga sektoral, multi-sektoral 
at internasyunal na mga aktibidad.

d) tiyakin ang regular na paglabas ng publikasyon at teoretikal na pulitikal 
na dyornal ng ANAKBAYAN.

e) itakda ang posisyon ng organisasyon sa mga mahahalaga at napapana-
hong isyu at usapin at maglabas ng mga pahayag. 
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ARTIKulO XI

KAPAngyARIhAn AT TungKuLIn ng 
MgA PAMbAnSAng LIDeR

SEK 1. Ang kapangyarihan at tungkulin ng Pambansang Tagapan-
gulo:

a) ang pambansang Tagapangulo ang punong opisyal ng ANAKBAYAN.

b) magpatawag at magpatakbo ng pulong ng Pambansang Kongreso, Pam-
bansang Konseho at PKT.

k) kumatawan sa panlabas na relasyon ng organisasyon.

d) magbuo at humirang ng mga pinuno ng mga itatayong komite ayon sa 
kaisahan ng PKT.

e) ipatawag ang pulong ng pambansang komite at pangasiwaan ito.

SEK 2. Ang kapangyarihan at tungkulin ng Pambansang Pangala-
wang Tagapangulo:

a) gagampan bilang tagapangulo kung ang Tagapangulo ay hindi makakag-
ampan, may sakit o nagbitiw sa tungkulin.

b) gagampan ng gawain bilang katuwang ng tagapangulo sa gawaing 
propaganda.

k) mangangasiwa at magtitiyak ng regular na paglabas ng publikasyon at 
dyornal ng ANAKBAYAN.

d) gagampan bilang tagapangulo ng komisyon sa kampanya at pakikiba-
kang masa.

e) gagampan ng iba pang gawaing iaatas ng Pambansang Konseho.

SEK 3. Kapangyarihan at tungkulin ng Pangalawang Tagpangulo 
para sa Luzon, Visayas at Mindanao:

a) gagampan ng gawain bilang punong tagapangasiwa ng organisasyon sa 
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bawat mayor na islang nasasakupan.

b) gagampan ng tungkulin sa koordinasyon ng mga rehiyong nasasakupan.

k) gagampan ng iba pang tungkuling iaatas ng Pambansang Konseho.

SEK 4. Kapangyarihan at Tungkulin ng Pambansang Pangkalahatang 
Kalihim:

a) mangasiwa sa pang-araw-araw na pagpapatakbo ng organisasyon at 
mahigpit na makikipag-ugnayan sa iba pang nakababang organo.

b) mag-iingat at magtatalaga ng lahat ng rekord, kasulatan, dokumento at 
katitikan ng Pambansang Kongreso, Pambansang Konseho at Pamban-
sang Komiteng Tagapagpaganap.

k) gumawa ng mga ulat ng aktibidad, plano at mga nagampanan na 
pinagtitibay ng Tagapangulo at PKT na isusumite sa Pambansang Kon-
seho at Pambansang Kongreso.

d) magsisilbing Tagapangulo ng Pambansang Kalihiman.

e) gagampan ng iba pang mga tungkuling ibibigay ng Pambansang Kon-
seho.

SEK 5. Kapangyarihan at Tungkulin ng Pangalawang Pangkalaha-
tang Kalihim para sa Organisasyon:

a) gagampan ng mga tungkulin bilang Pambansang Pangkalahatang Kali-
him sa panahong hindi pakakagampan ang huli.

b) magiging katuwang ng pangkalahatang kalihim sa kanyang tungkulin sa 
pagsasaayos ng organisasyon.

k) gagampan ng gawaing ibibigay ng Pambansang Konseho.

SEK 6. Kapangyarihan at Tungkulin ng Pangalawang Pangkalaha-
tang Kalihim para sa Edukasyon:

a) maging Tagapangulo sa Komite sa Edukasyon at magtitiyak sa paglarga 
ng gawaing edukasyon sa buong bansa.
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b) magiging katuwang ng pangkalahatang kalihim sa kanyang tungkulin sa 
pagsasaayos ng edukasyon.

k) gagampan ng gawaing ibibigay ng Pambansang Konseho.

SEK 7. Kapangyarihan at Tungkulin ng Pambansang Ingat-Yaman:

a) mangangasiwa ng lahat ng ari-arian, pondo ng organisasyon.

b) mangungulekta ng butaw at mag-aasikaso ng deposito sa bangko.

k) regular na magpapasa ng ulat sa pinansya sa Pambansang Kongreso, 
Konseho at Komiteng Tagapagpaganap.

d) tagapangulo ng Pambansang Komite sa Pinansya.

e) gagampan ng iba pang gawaing ibibigay ng Pambansang Konseho.

ARTIKulO XII

ASeMbLIyA ng RehIyOn, PRObIn-
SyA, DISTRITO, LungSOD,

Munisipalidad at Barangay/Bario

SEK 1. Ang asembliya ng rehiyon, probinsya, distrito, lungsod, 
munisipalidad at barangay/bario ang pinakamataas na tagapagpasya na 
binubuo ng bawat kasapian sa bawat antas.

SEK 2. Ang pangrehiyon, probinsyal, distrito, lungsod, munisipalidad 
at barangay/bario asembilya ay ilulunsad minsan sa isang taon upang 
maghalal ng pamunuan, magbuo ng plano at partikular na program al-
insunod sa programa ng pambansang kongreso at nakatataas na organo 
sa bawat antas.

SEK 3. Ang ispesyal na asembliya ay maaaring ipatawag anumang 
oras batay sa rekomendasyon ng mga teritoryal na pormasyon at kaisa-
han ng komiteng tagapagpaganap.
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ARTIKulO XIII

KOnSehO SA RehIyOn, PRObIn-
SyA, DISTRITO, LungSOD,

MunISIPALIDAD AT bARAngAy/bARIO

SEK 1. Ang konseho sa rehiyon, probinsya, distrito, lungsod, munisi-
palidad, barangay/bario ang ikalawang pinakamataas na tagapagapasya 
sa bawat antas sa panahong wala ang mga asembliya sa bawat antas.

SEK 2. Ang konseho ay binubuo ng komiteng tagapagpaganap at mga 
kinatawan ng lahat ng organo sa ilalim nito.

SEK 3. Ang konseho ay magpupulong dalawang beses sa isang taon o 
mas madalas batay sa pangangailangan.

ARTIKulO XIV

KOMITeng TAgAPAgPAgAnAP SA RehI-
yOn, PRObInSyA, DISTRITO, LungSOD, 
MunISIPALIDAD AT bARAngAy/bARIO

SEK 1. Ang komiteng tagapagpaganap ay binubuo ng tagapangulo, 
pangalawang tagapangulo, pangkalahatang kalihim, ingat-yaman at 
tagapangasiwa sa propaganda at edukasyon. Ang tatlong nauna ay iniha-
halal ng asembliya at ang iba ay hinihirang ng mga nahalal na opisyal.

SEK 2. Mga kapangyarihan at tungkulin ng komiteng tagapagpa-
ganap:

a) pangasiwaan ang pulong ng konseho at asembliya.
b) magtayo ng kinakailangang komite.
k) tiyakin na maipatutupad ang programa at patakaran ng ANAKBAYAN sa 

bawat antas.
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ARTIKulO XV

bALAngAy

SEK 1. Ang batangang yunit ng ANAKBAYAN ay ang balangay.

SEK 2. Bawat balangay ay bubuuin ng hindi bababa sa labing-isang 
(11) indibidwal na kasapi.

SEK 3. Maghahalal ang bawat balangay ng tagapangulo, pangalawang 
tagapangulo, pangkalahatang kalihim, tagapangasiwa sa edukasyon at 
pinansya.

SEK 4. Upang magampanan ang mga gawain sa ANAKBAYAN, 
binubuo nito ang iba’t-ibang mga komite. Ito rin ang magsisilbing 
daluyan ng demokratikong partisipasyon ng kasapian.

SEK 5. Ang mga sumusunod ang tungkulin ng balangay:

a) palaganapin ang linya, programa at patakaran ng ANAKBAYAN.

b) buuin ang istruktura para sa demokratikong partisipasyon ng kasapian.

k) magrekluta ng bagong kasapi, mangolekta ng butaw, magbuo ng mga 
bagong balangay.

d) maglunsad ng mga pag-aaral sa hanay ng kasapian

e) regular  na maglunsad ng mga integrasyon sa batayang masa -- piket-
layn, sakahan at komunidad.

f) pag-aralan at siyasatin ang pangangailangan, kalagayan at interes ng 
kabataan.

g) magsagawa ng mga aktibidad na titipon at magpapakilos sa kasapian.

h) magsulong ng mga pakikibaka para sa interes at kapakanan ng kabataan 
at mamamayan.

i) mamahagi ng mga publikasyon, babasahin ng ANAKBAYAN.
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j) magsumite ng napapanahong ulat sa kagyat na nakakataas ng organo.

ARTIKulO XVI

PAghAhALAL ng PAMbAnSAng PAMunuAn

SEK 1. Ihahalal ng Pambansang Kongreso ang mga kagawad ng 
Pambansang Konseho.

a.) Itatakda ng Pambansang Konggreso ang bilang ng kasapi ng Pamban-
sang Konseho batay sa pangangailangan

b) Isang kinatawan  bawat rehiyon ang ihahalal ng Pambansang Kongreso 
batay sa nominasyon ng rehiyong 

kanyang kinakatawan.

c) Isang kinatawan ng bawat sektor ang ihahalal ng Pambansang Kongreso.

d) Maghahalal ang Pambansang Kongreso ng iba pang kasapi ng Pam-
bansang Konseho  upang punuan ang takdang bilang ng Pambansang 
Kunseho.

e) Sa panahong ang kagawad ng Pambansang Konseho ay di na makag-
ampan ng tungkulin habang di nakapulong ang Pambansang Kongreso, 
itatakda ng Pambansang Konseho ang kapalit na kagawad.

SEK 2. Ihahalal ng Pambansang Konseho ang Pambansang Taga-
pangulo, Pambansang Pangalawang Tagapangulo, Pangalawang Taga-
pangulo sa Luzon, Pangalawang Tagapangulo sa Visayas, Pangalawang 
Tagapangulo sa Mindanao, Pambansang Pangkalahatang Kalihim at 
Pambansang Ingat-yaman mula sa kanyang hanay.

SEK 3. Sa paghahalal ng Pambansang Konseho, ang bilang ng boto ng 
bawat delegado ay batay sa bilang ng balangay na kanyang kinakatawan, 
habang ang mga kasalukuyang kasapi ng PKT ay may tig-iisang boto.

SEK 4. Sa paghahalal ng Pambansang Tagapangulo, pambansang 
Pangalawang Tagapangulo, Pangalawang Tagapangulo para sa Luzon, 
Pangalawang Tagapangulo sa Visayas at Pangalawang Tagapangulo sa 
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Mindanao, Pambansang Pangkalahatang Kalihim at Pambansang Ingat-
yaman, ang bawat kasapi ng Pambansang Konseho ay may tig-iisang 
boto.

SEK 5. Magbubuo ng Komisyon sa Halalan upang mangasiwa sa 
eleksyon

a)   Ang mga kasapi ng Komisyon sa Halalan ay itatakda ng Pambansang 
Komiteng Tagapagpaganap.

b) Ang Komisyon sa Halalan ay maaaring magbuo ng partikular na tuntunin 
sa eleksyon batay sa Saligang Batas

ARTIKulO XVII

PAMunuAn AT PAgTITIwALAg SA KA-
gAwAD nA MAy TungKuLIn

SEK 1. Ang sinumang kagawad o mga kagawad ng PKT at Pam-
basang Kongreso ay maaaring itiwalag sa pusisyon batay sa isa o ilan sa 
mga susunod na batayan:

a) malubhang paglabag sa Saligang Batas.

b) pag-abandona sa mga gawain bilang halal na opisyal.

k) pagtataksil sa organisasyon at pagsasagawa ng mga aksyong nalalagay 
sa panganib ang organisasyon.

SEK 2. Ang pagtitiwalag ay dadaan sa makatarungang proseso. 
Magbubuo ng isang impeachment tribunal sa antas ng organisasyong 
kinabibilangan ng kagawad na nasasangkot matapos mapag-aralan ang 
kasong isasampa.
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ARTIKulO XVIII

PAg-AMyenDA AT PAgPAPATIbAy

SEK 1. Ang Saligang Batas na ito ay pagtitibayin sa pamamagitan ng 
2/3 boto ng mga delegado ng Pambasang Kongreso.

SEK 2. Ang Saligang Batas na ito ay maaaring amyendahan sa pama-
magitan ng 2/3 boto ng Pambasang Kongreso.

SEK 3. Ang mga mungkahing amyenda ay dapat isumite sa PKT anim 
na buwan bago idaos ang Pambansang Kongreso.
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