
 

October 25, 2017 

Dear Sir/Madame: 

Assalamu Alaikom Warahmatullahi Wabarakatuhu! 

Inyo na pong napag-alaman na may gaganaping Bangsamoro Assembly ngaung ika-4 ng 

Nobyembre, 2017. Ito po ay isang magiging makasaysayang pangyayari sa Bangsamoro 

sapagkat inaasahan nating mahigit isang daang libong katao hanggang isang milyon (1,000,000) 

ang dadalo. 

 
Para sa maayos na pagrerehistro ng mga delegado at partisipante sa Bangsamoro Assembly, 

maari po lamang na tingnan ang registration form at basahing mabuti ang mga alituntunin sa 

pagrerehistro: 

1. I-download ang nakalakip na registration form, i-print (sa legal size paper “8.5 x 14 
inches”) at i-xerox base sa dami na sa tingin ninyo ay magkasya at mailista ang lahat ng 
kasama sa inyong delegasyon.  

2. Ang bawat naitalagang sasakyan na magdadala ng inyong Provincial 
Committee/Agency/Organization ay kailangang mayroong tatlong (3) kopya ng 
registration form; 

3. Kapag nakasakay na ang bawat delegado sa mga naitalagang sasakyan, simulan ang 
pagrerehistro. Ibigay ang registration form para makapagrehistro/makapaglista ang mga 
pasahero. 

4. Ang bawat sasakyan ay dapat magtalaga ng lider na siyang hahawak ng tatlong (3) 
kopya. Kailangang isulat ng nasabing lider ang kanyang pangalan sa bawat kopya ng 
registration form at ilagay ang kanyang pirma sa taas ng “Submitted by”. 

5. Ang bawat kopya ng registration form ay kailangang malistahan ng lahat ng pangalan ng 
mga delegadong  madadala ng mga naitalagang sasakyan. 

6. Ang tatlong (3) kopya ay gagamitin sa mga sumusunod:  
a. Ang isang kopya ay isusumite sa Committee on Documentation and Registration 

sa ika-tatlo ng Nobyembre 2017 (pakitingnan ang alituntunin bilang 7). 
b. Ang ikalawang kopya ay mananatiling hawak ng naitalagang lider ng sasakyang 

magdadalo ng mga delegado. 
c. Ang ikatlong kopya ay maaring magamit sa ibang importanteng kadahilanan, 

halimbawa, sa mga checkpoints kung sakaling magtatanong sila ng mga pangalan 
ng delegado. 

7. Ang pangongolekta ng isang kopya ng registration form ng Committee on 
Documentation and Registration ay gaganapin sa mga sumusunod na registration 
stations/posts sa November 3 o 4, 2017: 



 

Registration 
Station 

Location Covered Provincial 
Committees/ Geographical 
Areas 

Post 3: Highway near BLMI Delegations from Davao 
provinces, North Cotabato, 
and other participants from 
Maguindanao Province  

Post 4: Da’wah Center Delegations from Cotabato 
City, South Cotabato Sultan 
Kudarat, Sarangani, General 
Santos City, Upi, South Upi, 
Datu Odin Sinsuat, Rajah 
Buayan, Kabuntalan, Datu 
Saudi, Datu Piang, Talayan, 
Talitay,  Ampatuan and other 
areas in Maguindanao 
province 

Post 5: Simuay Junction Delegations from Sulu, 
Basilan, Tawi-Tawi,  
Zamboanga peninsula 
provinces, Northern 
Mindanao, Marawi City, 
Lanao provinces, Parang, 
Matanog, Barira, Buldon  

Post 6: Darapanan (near BIAF Post 1) Delegations from Darapanan 
and nearby areas 

 

Mayroon ding registration stations (Stations 1 & 2) sa bandang gate ng Old Capitol at ang mga ito ay 

itinalaga para sa ibang indibidwal o mga hindi organisadong grupo na magrerehistro pa lamang sa 

November 4, 2017. 

Kung kayo po ay may mga katanungan, maari po kayong mag-email sa maan.agar@gmail.com o 

tumawag sa numerong 09176248035. 

 

Sukran and wassalam!  

 

Raissa H. Jajurie 

Chair, Committee on Documentation and Registration 

Bangsamoro Assembly 
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