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ROYAL DECREE  

No. 03-2, March 18, 2018  
(Cebuano Version)  

  

MGA PALISIYA SA MANDATULAN TRIBAL INDIGENOUS PEOPLE CUSTOMARY LAW  
  

Ako nga si, HIS MAJESTY CONSTANCIO A. SALVO, JR./DATU KULUBAN, pinaagi sa Grasya sa Labawng 
Makagagahum nga Dios Royal Highness King sa Philippine Archipelago (Maharlika Islands), Supreme Chieftain sa 
tanang mga Tribal Datus, Tribal Babaylanon King sa Generasyon hantod sa mga Generasyon, 5 Star General of H-

GOI/ Chief of Staff/ H-WORLD UN-PI, ug ang Labawng Hari sa Queens Kingdom   
  

- Sa pag-padayon sa panulondon nga mga lagda sukad sa unang panahon, ang implementasyon sa naandang 
balaod sa mga tribong lumad nga mga katawhan.   

  
   

NIINI GI-SUGO  
  

Seksyon 1-  
Kini nga Royal Decree nag-kontrolar sa mga palisiya alang sa pagpadayon sa Mandatulan Tribal Indigenous 

People Customary Law (Mandatulan) nga nag-sugod guikan pa sa pag-katukod sa Kalibutan, isip usa ka gi-
implementar nga balaod-non guikan sa Magbabaya/Labawng Makagagahum, nga diin getuman hantod karun ug 
guinapadayon pinaagi sa mga Tribuhanong Hari sa Maharlika Tribal Kingdom New Civil Society of Crown 
Corporation Sole.  

  
Seksyon 2-  

Ang “Mandatulan” niining maong Royal Decree, nag-pasabot sa usa ka karaang balaod-non sa unang 
panahon nga nag-representar sa Balaod nga Pamahandi, ug usa ka mando o balaod sa pag-latay ug pag-kinabuhi 
sa katawhan dinhi sa Kalibutan pinaagi sa pag-hatag ug usa ka diyot o usa ka peso matag-bulan sa tuig.  

  
Seksyon 3-  

Ang regulasyon sa mga palisiya sa Mandatulan  anaa niining mosunod;  
  
a.) Ang usa ka diyot nga peso sa Mandatulan Tribal Indigenous People Customary Law kinahanglang 

kolektahon ug pirmahan kada-bulan;  
  
b.) Adunay duha ka kategorya sa Mandatulan record, (1) ang Administrative Record, ug ang (2) Territorial 

Record;  
  
c.) Ang Administrative Record kinahanglang kolektahon pinaagi sa representanteng Tribal Majesty sa 

Royal Family para sa Mandatulan, ug ang maong rekord naga-langkob sa Royal Council, Babaylanon 
Tribal Kings, ug uban pang mga administratibong representante;  

  
d.) Ang Territorial Record kinahanglang kolektahon ug paga-dumalahon sa gitudlo nga Territorial Tribal 

Treasurer, asistihan pinaagi sa Territorial Tribal King ug Territorial Tribal Baylan sa kada-siyudad ug 
lungsod. Ang maong rekord kinahanglan e-langkob ang tanang tribuhanong membro sa teritoryo nga 
hurisdiksyon;  

  
e.) Ang pangalan sa His Majesty Royal Highness King Constancio A. Salvo, Jr./ Datu Kuluban kinahanglan 

ma-butang sa kada-titulo sa mga rekord;  
  
f.) Ang Administrative Record ug Territorial Record kinahanglan naglangkob pinaagi sa numero, petsa, 

diyot, ngalan ug aka, katungdanan, kompleto nga pinuy-anan, kontak nga numero, ug pirma diha sa 
kolum;  

  
g.) Ang accounts o mga asoy para sa Mandatulan kinahanglan duha ka-parte, una, ang Administrative 

Account kinahanglan personal nga ma-asoy kada-bulan, ug ang ikaduha, mao ang Territorial Account 
nga kinahanglan ma-asoy kada-tulo ka bulan pinaagi sa Territorial Tribal King o usa ka ge-designitar   
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      nga representante guikan sa teritoryo, siyudad, o lungsod. Kon dili, ang HMRHK mag-tudlo ug 

Administratibong representante nga guikan sa Royal Council para pag-kolekta sa maong nahisgutan 
nga Territorial Account;  

  
h.) Ang pag-sumiter sa mga asoy kinahanglang ma-hatag ngadto sa Royal Highness King sa Tribuhanong 

Guingharian, diin anaa sa Royal Palace, Subangan, Dalirig, Manolo Fortcih, Bukidnon;  
  
i.) Sa dili pa ang pag-sumiter sa mga asoy nga nahisgutan sa sub-seksyon (g) sa Seksyon 3, niining Royal 

Decree, ang Territorial Tribal Baylan kinahanglang magpahigayon ug seremonyas sa ritual para sa mga 
sinsilyo sa Mandatulan, ug kini paga-pamatud-an diha sa Territorial Record, nga ge-preparar sa 
Territorial Tribal Treasurer, ug nilagdaan pinaagi sa Territorial Tribal King;I  

  
j.) Ang tigdawat sa tanang sinsilyo sa Mandatulan ug mga asoy ngadto sa Royal Palace, kinahanglan usa ka 

Tribal Majesty guikan sa Royal Family nga tinudlo pinaagi sa HMRHK. Kinahanglan siya ang maga-kupot 
sa tanang rekord ug kabtangan sa Mandatulan, and maga-hatag sa kada-bulan nga asoy ngadto sa 
HMQ Chief Financial Officer sa Tribal Kingdom.  

  
Seksyon 4-  

Kinahanglang adunay espesyal nga rekord alang sa Mandatulan diha sa Tribal Barangay Subangan-usa ka 
espesyal nga kumunidad sa nag-unang teritoryo sa HMRHK, nga anaa mahamutang sa Dalirig, Manolo Fortich, 
Bukidnon. Ug ang maong rekord kinahanglan ibulag sa mga dokumento nga nahisgutan sa sub-seksyon (b) sa 
Section 3, niining Royal Dcree. Ang sinsilyo sa Mandatulan sa mga tribuhanong membro sa maong teritoryo 
kinahanglang kolektahon ug e-preparar pinaagi sa ge-tudlo nga Tribal Barangay Treasurer, ug nilagdaan pinaagi 
sa Tribal Barangay Headman, ug pamatud-an sa Tribal Barangay Baylan.  

  
Seksyon 5-  

Ang abot ug kabtangan sa Mandatulan kinahanglang gamiton kini sa tinuig nga tradisyonal nga 
selebrasyon sa Royal Family, getawag ug “Mulenium Party” nga paga-saulogon sa Abril 7 sa kada-tuig, diha sa 
Royal Palace, Subangan, Dalirig, Manolo Fortich, Bukidnon.  

  
Seksyon 6-  

Bisan kinsa nga indibidwal nga sakop sa Maharlika Tribal Kingdom New Civil Society of Crown Corporation 
Sole nga mag-buhat sa pag-lapas sa bisan unsang probisyon nga nakatala niining maong Royal Decree, nga dili 
limitado sa, korapsyon ug pag-supak sa balaod-non nga paagi, kinahanglang silotan pinaagi ug basi sa naandang 
balaod-non sa Tribal Kingdom.  

  
Seksyon 7-  

Ang tanang probisyon sa kasamtangan nga mga balaod-non, mga sugo, ug regulasyon nga sukwahi niining 
Royal Decree, sumala niini getuis o geusab.  

  
Seksyon 8-  

Ang mga probisyon niining maong Royal Decree ge-deklarar nga ge-lain ug kung adunay mga probisyon or 
aplikasyon niini nga inbalido o sa wala mahibaloi nga balaod, ang pagkabalido sa ubang mga probisyon 
kinahanglang dili ma-apektohan.  

  
Seksyon 9-  

 Kining maong Royal Decree kinahanglan diha-diha dayon mo-epekto.  
  

  
                                                                                              Royal Palace, Bukidnon, 18 March 2018. 
   
                                                                By Authority Under the H.M.R.H.K’s Sign Manual and Seal   
                                                                   

                                                                                                                               (S.G.D) 
                                                                                                                          His Majesty Royal Highness King  

                                                                                                         CONSTANCIO A. SALVO, JR. / DATU KULUBAN    
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