
 

 

  

 

 

 

 

 
  

NEW CIVIL SOCIETY OF CROWN CORPORATION SOLE 
“A Non- Political Involved Maharlika Indigenous Community of Philippine Island” 

  
 o0o 

Royal Palace, Bukidnon  

  

 

  

  
 

(No. 03-4, March 20, 2018)  
  

SA 
 

ANG TRIBAL KINGDOM FREE, PRIOR AND INFORMED CONSENT (F.P.I.C.) 

KODE SA 2018  
(Cebuano Version)     

   

AKO, HIS MAJESTY CONSTANCIO A. SALVO, JR./DATU KULUBAN, pinaagi sa Grasya sa 

Makagagahum nga Diyos Royal Highness King of the Philippine Archipelago (Maharlika 

Islands), Supreme Chieftain/National Chieftain/Tribal President sa tanang Tribal Datus ug 

Indigenous Peoples/I.C.C. 's of 110 Tribes, Tribal Babaylanon King from Generation to 

Generations, 5 Star General of H-GOI/ Chief of Staff/ H-WORLD UN-PI, ug ang Head King sa 

Queens Kingdom 
  

   

Subay sa Clause 46, Chapter II, sa Royal Charter sa Tribal Kingdom, ug Clause 38 sa mga By-

law niini, ug sa Rule 3 sa Royal Decree No. 4/2017  

  

DINI NGA DECREE 

  

KAPITULO I 

KINATIBUK-ANG MGA PROBISYON  

 

Seksyon 1- Titulo. Kini nga Royal Decree tawgon nga "The Tribal Kingdom Free, Prior and 

Informed Consent (F.P.I.C.) Code of 2018".  

  

Seksyon 2- Deklarasyon sa Polisiya. Kini nga pamaagi nagtumong sa pagsiguro sa mga 

katungod sa mga lumad nga katawhan sa Tribal Kingdom bahin sa mga kontrata o mga 

kasabutan sa pagpalambo sa kahinguhaan. Ug nga gikinahanglan ang F.P.I.C. sa 

H.M.R.H.K/Crown of the Philippine Archipelago, kalabotan sa mga hangyo alang sa pagtugot, 

pribilehiyo, o kasabotan sa pagpatuman ug pagpadagan sa mga programa, kalihokan, o 

proyekto nga nakaapekto sa mga teritoryo sa Tribal Kingdom.  

  

Seksyon 3- Mga Prinsipyo sa Paglihok. Kinahanglang tumanon ang mosunod nga prinsipyo sa 

paglihok niini nga Dekreto:  

  

a. Awtonomiya. Ang katakus sa Korona sa pagpatuman ug pagpadayon sa ekonomikanhon, 

sosyal, ug kultural nga pag-uswag sa mga lumad, ingon man ang pagpraktis sa sistema sa 

hustisya ug mga proseso sa kalinaw pinaagi sa kaugalingong determinasyon, 

kinahanglang tahuron ug ilhon.   

  

b. Proseso sa Paghimog Desisyon. Pinaagi sa Royal awtoridad ug soberanong gahom sa 

Korona, ang F.P.I.C. pagahukman sa H.M.R.H.K. Walay mga programa ug proyekto ang 

pagahimoon gawas kon kini gitugutan sa Royal Prerogative, lakip ang pagpalambo ug 

paggamit sa natural nga mga kahinguhaan sulod sa teritoryo subay sa mga kostumbre ug 

tradisyon sa tribo.   
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Republic Act 8371- SEC. 15- JUSTICE 
SYSTEM, CONFLICT RESOLUTIONS, & 
PEACE BUILDING PROCESSES; NATURAL 
LAW OF THE LAND; Ratification of Tribal 
Sovereign Power dated March 08, 2005; 
Corporation Sole of Tribal King dated 
March 15, 2018; Royal Decree No. 
04/2017; M.T.K Royal Charter & Bylaws 
in 2018. 

R.A 8371, CHAPTER IV, SEC. 13- SELF-
GOVERNANCE & EMPOWERMENT; SEC. 

65- PRIMACY OF CUSTOMARY LAWS 
AND PRACTICES; Covenant of  Tribal 

Sovereign Power Authority dated April 
07, 2018; United Nation Declaration on 
the Rights of Indigenous Peoples; New 

Civil Society of Crown Corporation Sole 
dated  March 15, 2018. 

  

Maharlika Flag 



 

 

 

c. Paghimo sa kalinaw. Ang F.P.I.C. mao ang proseso sa pagtukod og malinawon nga mga 

pamuy-anan ug pagsulbad sa mga isyu aron maangkon ang kalinaw, panag-uyon, 

pagsinabtanay, panaghiusa, ug seguridad sa mga lumad nga katawhan sa Tribal 

Kingdom.   

 

d. Pagka-una sa Kinaiya ug Kinaiyanhong Balaod. Ang pagpahigayon sa F.P.I.C. Ang 

proseso kinahanglang moila sa kamahinungdanon sa naandang balaod ug natural nga 

balaod sa yuta.  

 

e. Panguna sa Teritoryal nga Integridad. Ilhon ang kabug-osan ug pagkausa sa soberanya sa 

tribo sa gideklarar nga mga teritoryo sa Tribal nga Gingharian sa pagdumala sa F.P.I.C. 

proseso aron masiguro ang pagpanalipod sa teritoryo ug responsable nga kalamboan 

nga makabenepisyo sa karon ug sa umaabot nga mga henerasyon.   

 

Seksyon 4- Kahulugan sa mga Termino. Ang mga kahulugan sa mga termino nga makita sa 

Royal Decree No. 03-3/2018 kay gisagop, lakip ang mga termino nga gihubit dinhi sa ubos:     

 

a. Libre, Una ug Gipahibalo nga Pag-uyon (F.P.I.C.). Kini nagtumong sa proseso sa paghimog 

desisyon nga gitukod sa Crown, nga gitino pinasubay sa tagsa-tagsa ka naandang mga 

balaod ug mga gawi nga gawasnon gikan sa gawas nga pagmaniobra, pagpanghilabot, 

ug pagpamugos ug nakuha human sa hingpit nga pagbutyag sa katuyoan ug sakup sa 

programa/proyekto /kalihokan, sa pinulongan ug proseso nga masabtan sa komunidad. 

Ang FPIC gihatag sa dihang mapirmahan ang Memorandum of Agreement (MOA) nga 

naglangkob sa mga kondisyon/requirements, benepisyo ingon man mga silot sa nagkauyon 

nga mga partido isip basehan sa pagtugot.    

 

b. Sertipiko sa Awtorisasyon. Kini nagtumong sa Sertipiko nga gi-isyu sa Crown nga 

nagpahayag sa Iyang pagdawat sa programa, proyekto, o kalihokan.   

 

c. Mga Teritoryo. Kini nagtumong sa teritoryo sa matag siyudad o lungsod sa Philippine 

Archipelago nga sakop sa balaod sa Tribal Kingdom. 

 

d. Bioprospecting. Ang panukiduki, pagkolekta ug paggamit sa biolohikal ug genetic nga mga 

kahinguhaan alang sa katuyoan sa paggamit sa kahibalo nga nakuha didto gikan sa 

gituyo, o sa ulahi gigamit, alang sa komersyal nga katuyoan.  

 

  

KAPITULO II 

MGA PROGRAMA, KALIHOKAN, O MGA PROYEKTO NGA SAKOP SA FPIC 

 

Seksyon 5- Sakop. Ang F.P.I.C. proseso naglangkob sa tanan nga mga teritoryo sa Tribal 

Gingharian. Ang bisan unsa sa mosunod nga gisugyot nga mga programa, kalihokan, o 

proyekto kinahanglang moagi sa F.P.I.C. proseso nga gilatid sa Kapitulo III ug Kapitulo V niini 

nga Dekreto:   

 

1. Dagkong kalamboan, pagpahimulos, ug paggamit sa yuta, tubig, hangin, ug uban pang 

natural nga kahinguhaan sulod sa mga teritoryo;   

 

2. Gagmay nga pagpahimulos ug paggamit sa yuta, tubig, ug natural nga kahinguhaan 

sulod sa mga teritoryo;  

 

 

3. Pagsusi sa mga mineral ug tinubdan sa enerhiya sulod sa mga teritoryo;  

  

4. Mga programa, proyekto, ug mga kalihokan nga mahimong moresulta sa pagbakwit o 

relokasyon sa mga lumad;  

 

5. Mga programa o proyekto sa relokasyon nga gipadagan sa gobyerno sa estado o usa 

sa mga ahensya niini nga mahimong magpaila sa mga migrante sa mga teritoryo, 

permanente man o temporaryo;  
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6. Mga kalihokan sa bioprospecting o biological survey;  

  

7. Pang-industriya ug komersyal nga paggamit sa yuta, lakip ang pagtukod sa mga sona sa 

ekonomiya;  

 

8. Mga proyekto, programa, o kalihokan gikan sa gobyerno sa estado, mga korporasyon, 

pribadong tawo, institusyon, ug langyaw nga mga entidad;   

 

9. Dagko nga mga proyekto sa turismo;  

 

10. Dagko nga mga proyekto sa pagdumala sa agrikultura ug kalasangan;  

 

11. Mga kalihokan nga makaapekto sa espiritwal ug relihiyoso nga mga tradisyon, 

kostumbre, ug mga seremonyas sa mga lumad, lakip ang mga butang nga seremonyal o 

pag-access sa mga relihiyoso ug kultural nga mga dapit, arkeolohiko nga eksplorasyon, 

pagkalot, ug pagpangubkob sulod sa mga teritoryo; ug   

 

12. Ang ubang mga kalihokan susama sa nag-una. 

    

 

KAPITULO III 

MGA KINAHANGLAN SA F.P.I.C   

 

Seksyon 6- Customary Share. Sa pagsulod sa nag-una nga mga proyekto, programa, o 

kalihokan nga gipahayag sa Seksyon 5, Kapitulo II niini nga Dekreto, sila mohatag ug 3% nga 

bahin sa ilang net nga kita ngadto sa Crown kada quarter gawas niadtong mga programa 

o kalihokan nga walay ganansya o dili komersyal. Ang ingon nga bahin usa ka naandan 

nga batasan nga nagsunod sa mga kostumbre sa tribo ug sa Kinaiyahan nga balaod sa 

yuta. 

  

Seksyon 7- Pamahandi. Sa wala pa ang pagpirma ug opisyal nga pagpatuman sa mga 

programa, proyekto, o mga kalihokan nga gitakda sa Seksyon 5, Kapitulo II niini nga Dekreto, 

kinahanglan nga maghatag usa ka Pamamahandi sa Korona nga dili moubos sa 10,000.00 

pesos ug usa ka dili limitado nga kantidad sa Pamahandi. nga ihalad sa dili pa ang Ritual 

Ceremony.  

  

Seksyon 8- Panampuda. Usa ka naandan nga praktis diin ang mga miyembro sa Royal 

Council kinahanglan nga maghatag usa ka Pamahandi nga nagkantidad og 100 ka pesos 

ug usa ka off-limit nga kantidad nga ihatag sa ilang mga asawa sa panahon sa 

pagpahigayon sa F.P.I.C.    

  

Section 9- Minor Amay Magbabaya. Requisites para sa Minor Amay Magbabaya practice 

kay 3/5/7/12 ka buok manok depende sa panginahanglan sa officiating Tribal Baylan, pito 

ka sensilyo, ug tulo ka puti nga kandila.  

  

Section 10- Major Amay Magbabaya. Ang mga kinahanglanon alang sa pagbansay ni 

Major Amay Magbabaya mao ang 1/3/5/7/12 ka piraso sa upat ka tiil nga mga mananap 

depende sa panginahanglan sa officiating Tribal Baylan, pito ka sensilyo, ug tulo ka puti nga 

kandila. 

 

KAPITULO IV 

F.P.I.C Team  

   

 

Seksyon 11- Paglalang ug Komposisyon sa F.P.I.C Team. Ang F.P.I.C Team maglangkob sa 

usa ka Chairman, HMQ General Secretary, Finance Director, duha ka Bise-Chairmen, ug 

kawhaan ug upat ka mga miyembro nga adunay gitudlo nga mga ranggo ug mga 

gimbuhaton. Ang Chairman mao ang H.M.R.H.K mismo, ug ang HMQ General Secretary 

mao ang gitudlo nga general secretary sa Tribal Kingdom. Dugang pa, itudlo sa Chairman 

ang Financial Director, duha ka Bise-Chairman, ug ang baynte kwatro ka miyembro sa 

F.P.I.C Team.   
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a. Seksyon 12- Mga Dibisyon sa F.P.I.C Team. Ang F.P.I.C Team magbahin sa duha ka 

dibisyon, set A & B. Ang mosunod nga mga grupo sa matag dibisyon maglangkob sa 

mosunod: 

  

b. Ang Monitoring Group naglangkob sa usa ka Monitoring Chief ug duha ka Monitoring 

Assistants; 

 

c. Ang Legal nga Grupo nga adunay usa ka Legal nga Hepe ug duha ka Legal nga 

Katabang; 

 

d. Ang Grupo sa Panalapi nga gilangkuban sa Accounting Manager ug duha ka 

Accountant; ug 

 

e. Ang Customary Teaching Group naglangkob sa usa ka Chief Educator ug duha ka Sub-

Educators. 

   

Seksyon 13- Mga Katungdanan ug Katungdanan sa F.P.I.C. Team. Ang F.P.I.C Team 

kinahanglang:   

 

a. Pag-monitor ug pagtimbang-timbang sa tanang gisugyot ug giaprobahan nga mga 

proyekto, programa, o mga kalihokan nga sakop sa F.P.I.C;  

 

b. Pagsiguro sa pagpatuman sa mga palisiya ug mga gawi sa proseso sa F.P.I.C;  

 

c. Paghatag og impormasyon nga makapahimo sa pagdumala sa paghimo sa 

gikinahanglan nga mga pagtasa ug pagpalambo sa pag-uswag sa pagpatuman aron 

makahimo og dali nga mga desisyon;  

 

d. Pagdumala sa pinansyal sa F.P.I.C. nga proseso. Lakip ang pag-andam sa mga pinansyal 

nga pahayag ug mga account sa bookkeeping atol sa pagpahigayon sa F.P.I.C;  

 

e. Responsable alang sa litigasyon, pag-angkon, trabaho sa depensa, pagtasa sa risgo, ug 

pagdumala sa legal nga mga sangputanan sa mga proyekto, programa, o mga 

kalihokan nga mga panaglalis ug mga kapakyasan;  

 

f.    Itudlo ang naandang mga buhat ug ang Kinaiyanhong balaod sa yuta ingon nga 

kinahanglanon sa proseso sa F.P.I.C; ug  

 

g. Pag-garantiya ug suporta sa transaksyon lakip ang pag-kontrata ug pag-sunod sa 

proseso sa F.P.I.C.  

  

Seksyon 14- Mga Miting sa F.P.I.C Teams. Ang mga Miting sa F.P.I.C Teams maglangkub sa 

mosunod;   

 

a. Regular nga mga Miting ipahigayon kada quarter sa punoan nga opisina sa Tribal 

Kingdom. Atol niini nga miting, ang tanang dibisyon kinahanglang mosumitir sa mga taho 

sa ilang tulo ka bulan nga operasyon sa F.P.I.C conduct; 

  

b. Ang Division Meeting mahitabo sa pagsugod sa gisugyot nga mga proyekto, programa, 

o mga kalihokan nga mitumaw gikan sa yuta, lakip ang ilang pagpatuman, nga 

gidumala sa duha ka dibisyon. Ang venue ug eskedyul sa maong miting magdepende 

sa gusto sa Chairman; ug  

 

c. Ang mga Emergency Meeting mahitabo sa matag dibisyon kung adunay kinahanglan 

nga aksyon nga buhaton sa Chairman.  

  

Seksyon 15- Pagdumala sa mga Miting. Ang pagpahigayon sa mga miting sa F.P.I.C Teams 

nga gilatid sa Seksyon 14 niini nga Dekreto pagadumalahon sa Chairman sa F.P.I.C Team. 

Kung wala ang Chairman, iyang itudlo ang usa sa Bise-Chairman sa mga Dibisyon pinaagi 

sa teleconference aron mangulo sa miting. 
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Seksyon 16- Paglingkod sa Opisina. Ang paglingkod sa katungdanan sa gitudlo nga mga 

opisyal sa tribo ug mga miyembro sa F.P.I.C Team kinahanglan nga walay katapusan, ubos sa 

Clauses 22 ug 34 sa Tribal Kingdom By-laws.   

 

  

KAPITULO V 

PAGHIMO SA F.P.I.C  

   

Seksyon 17- Pagsugod sa Proyekto, Programa, o Kalihokan. Magsugod sa pagsumite sa 

gisugyot nga proyekto, programa, o kalihokan, lakip ang mubo nga paghulagway niini, 

ngadto sa Legal nga Grupo sa F.P.I.C Team alang sa pamilyar, pag-ila sa mga partisipante, 

ug pagrehistro.  

  

Seksyon 18- Tinoa ang Tinubdan sa Impormasyon. Ang Monitoring Group sa F.P.I.C Team 

maoy responsable sa pagdeterminar sa tinubdan sa impormasyon sa gisumiter nga gisugyot 

nga proyekto, programa, o kalihokan, lakip ang assessment ug dokumentasyon ngadto sa 

yuta.     

  

Seksyon 19- Pagreport sa Proyekto, Programa, o Kalihokan. Ang pagtaho sa gisumiter nga 

gisugyot nga proyekto, programa, o kalihokan kinahanglang andamon sa Legal nga Grupo 

ug ihatag ngadto sa Bise-Chairman sa Dibisyon human sa pagpangandam. Ang Division 

Vice-Chairman kinahanglan usab nga mopresentar niini ngadto sa Chairman sa F.P.I.C Team 

alang sa pag-aprobar.   

 

Seksyon 20- Pagdawat ug Pagsalikway. Human madawat ang taho gikan sa Bise-Chairman 

sa Dibisyon, ang Chairman ang magdesisyon kung aprobahan ba o isalikway ang gisugyot 

nga proyekto, programa, o kalihokan. Ibutang ta nga ang gisugyot nga proyekto, 

programa, o kalihokan gidawat. Niana nga kaso, ang HMQ General Secretary mopahibalo 

sa Bise-Chairman sa hingtungdan nga Dibisyon alang sa eskedyul ug dapit sa Division 

Meeting. Sa dili pa ang tigom, ang Bise-Chairman momando sa Legal Group niini sa pag-

andam sa MOA ubos sa proseso sa F.P.I.C. 

 

Ang pagsalikway sa gisugyot nga proyekto, programa, o kalihokan, ang HMQ General 

Secretary magpahibalo sa hingtungdan nga dibisyon alang sa pagrepaso ug impormasyon 

ngadto sa apektadong partido. Ang Division Management magpahibalo sa partido nga 

hingtungdan bahin sa pagsalikway sa sugyot niini.   

 

Seksyon 21- Pagtapos sa MOA ug Pag-andam sa Opisyal nga Pagpirma. Ang Chairman 

kinahanglan aprobahan ang katapusang draft sa MOA kung Siya natagbaw sa resulta sa 

mga termino ug kondisyon nga gipresentar sa Legal nga Grupo atol sa Division Meeting. 

Human niya aprobahan ang kataposang draft, sunod mao ang pangandam nga mga 

lakang alang sa opisyal nga pagpirma ug pagpatuman sa proyekto, programa, o kalihokan.  

  

Seksyon 22- Pagsunod ug Edukasyon sa Tribal Customary Practice. Ang Customary Teaching 

Group magpahigayon ug seminar para sa partisipante mahitungod sa praktis, kostumbre, ug 

tradisyon sa mga Tribu, lakip ang impormasyon ug pagsunod sa F.P.I.C. nga kinahanglanon.  

  

Seksyon 23- Opisyal nga Pagpirma sa MOA. Opisyal nga mopirma sa MOA pinaagi sa usa ka 

ceremonial program, nga naglakip sa Panampuda ug ang Minor o Major Amay 

Magbabaya practice. 

  

Seksyon 24- Pag-isyu sa Sertipiko sa Awtorisasyon. Sa higayon nga ang H.M.R.H.K opisyal 

nga mopirma sa MOA, Siya mag-isyu ug Sertipiko sa Awtorisasyon nga naglakip sa ngalan sa 

kompanya/organisasyon/o korporasyon ug sa kasangkaran sa proyekto, programa, o 

kalihokan niini. Dugang pa, ang COA markahan ug Certification Mark ug maselyohan sa 

Common Seal sa Tribal Kingdom, nga magpamatuod sa katinuod ug legalidad sa 

dokumento.  
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Seksyon 25- Balido, Pagbakwi, ug Pagbag-o sa COA. Ang balido sa Certificate of 

Authorization nga gi-isyu sa H.M.R.H.K kay sa napulo ka tuig nga pagka-epektibo, ug ang 

pagbakwi sa maong COA ipailalom sa Seksyon 30 niini nga Dekreto. Ang proyekto, 

programa, o kalihokan nga gipailalom sa pagbag-o kinahanglang mosumiter og apela 

ngadto sa Legal nga Grupo sa F.P.I.C Team.   

   

 

KAPITULO VI 

MGA PROYEKTO, PROGRAMA, UG MGA KALIHOKAN NGA GIHIMO SA TRIBAL KINGDOM 

  

Seksyon 26- Gisugdan nga mga Programa, Proyekto, ug Kalihokan sa Tribal nga Gingharian. 

Ang mga programa, proyekto, ug Kalihokan nga gisugdan ug gidumala sa Tribal Kingdom 

dili magkinahanglan og F.P.I.C. 

  

KAPITULO VII 

MEMORANDUM OF AGREEMENT 

  

  

Seksyon 27- Mga sulod sa Memorandum of Agreement. Ang MOA magtakda sa mosunod:  

  

a. Katuyoan sa kasabotan, nga naglakip sa mga ngalan sa tanang partido nga 

nahilambigit, kasangkaran sa trabaho, obligasyon sa panalapi, petsa sa kasabotan, 

ug importanteng kontak;  

  

b. Detalyado nga outline sa mga tahas ug mga responsibilidad sa partisipante ingon 

man sa pamunuang lumad nga komunidad;  

 

c. Matang sa mga benepisyo, piho nga target nga mga benepisyaryo isip numero, ug 

uban pang importanteng impormasyon nga mahimong mogiya sa umaabot nga 

pagmonitor ug ebalwasyon sa MOA;  

 

d. Gidugayon sa kasabutan;  

 

e. Detalyado nga mga lakang aron mapanalipdan ang mga katungod ug sistema sa 

bili sa mga lumad nga katawhan;  

 

f. Detalyado nga mga lakang sa pagkonserba/pagprotekta sa apektadong bahin sa 

teritoryo nga kritikal alang sa mga watershed, bakhaw, wildlife, sanctuary, tabon sa 

lasang, ug uban pa;  

 

g. Kung gikinahanglan ba sa Tribal Kingdom ang laing FPIC nga ipahigayon kung 

adunay dugang nga proyekto nga gipatuman sa hingtungdan nga partisipante o 

joint venture;  

 

h. Mga remedyo ug/o Mga Silot sa dili pagsunod o paglapas sa mga termino ug 

kondisyon, nga naglakip sa pagpadapat sa naandang mga balaod ug mga 

pagpahamtang sa silot;  

 

i. Pagbag-o ug pagtapos; ug  

 

j. Mga tigpirma sa mga punoan ug mga saksi. 

  

Seksyon 28- Reklamo nga may kalabotan sa Memorandum of Agreement. Ang bisan 

unsang reklamo nga naglambigit sa interpretasyon ug pagpatuman sa MOA kinahanglang 

ipasaka sa angay nga Dibisyon sa F.P.I.C Team alang sa disposisyon.    
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KAPITULO VIII 

MGA BUHAT NGA SILUTANAN 

  

Seksyon 29- Pagkapakyas sa Pagtuman sa mga Kinahanglanon sa F.P.I.C ug Paglapas sa 

mga Termino sa MOA. Pagkansela sa Sertipiko sa Awtorisasyon ug Tugpong/Tunglo o tunglo 

sa kinaiyahan nga mahimong moresulta sa pagkahanaw sa kabanayan sa bisan kinsang 

partido/tawo nga tinuyo nga molapas o mapakyas sa pagtuman sa usa sa mga 

kinahanglanon sa F.P.I.C nga gipahayag sa Kapitulo III niini nga Dekreto, lakip ang 

kapakyasan sa katungdanan o obligasyon ubos sa mga probisyon sa MOA. Ang 

pagpadapat sa naandang mga balaod ug mga buhat ug pagpahamtang sa mga silot 

pinaagi sa tribal legal nga sistema sa Tribal nga Gingharian mosunod usab.  

   

 

KAPITULO IX 

KATAPUSANG PROBISYON 

 

Seksyon 30-Regulatoryo nga Probisyon. Ang bisan unsang mga probisyon nga supak o 

supak niini nga Royal Decree pagaisipon nga wala’y pulos. 

 

Seksyon 31- Epektibo. Kini nga Royal Decree mo-epekto dayon.  

 

    

 

                                              The Royal Palace, Bukidnon, 20 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  

 

 

  

  

  

   

 

 

Countersigned by the Administering Body of the Tribal Kingdom 

                Executive Tribal Kings Staff of Royal Council  

                                           

  

                                              (S.G.D) 

                          KING CORNELIO C. LUMASAY/ DATU MANTULTULAN  

  

 

                                             (S.G.D) 

                           KING ARVIN B. AMORES/ DATU INTUNDA SALUNAY 

  

         

                                             (S.G.D) 

               KING RODOLFO B. PONCE/ DATU SINDULAN   
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                                                                Ang Drafter ug ang kopya gipabilhan alang sa pagmantala 

                                                                                      Royal Palace, Bukidnon, 20 Marso 2018 

                                                                                   HMQ General Secretary sa Tribal Kingdom 

                                                                                                                  Pirma  

   

                                                                                                    (S.G.D) 

                                                                   HMQ ANGEL A. ESPALTERO/ BAI MAGSUSULAT 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
     The Common Seal of the Tribal Kingdom: 
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