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4 Kalatas na HPG

Executive summary
Su Pilipinas na isa kanu madakel a dalpa sa dunya a pakagedam sa guligaw siya kanu maginged nin. 
Katatapan kanu niyaba, na ya lun pakagedam na su mga taw a pendalepa siya tampal kanu sebangan nu 
dalpa nu Mindanao, siya sa binedtwan anya sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao 
(BARMM), a dalpa nu mga Bangsamoro (Muslim siya sa Pilipinas). Su niya ba a dalpa na sentro nu 
pamakatingguma a mga bala a mapasang. Ya nin den kasela na su kanggula a guligaw a pakadsabap 
kanu dili kabamagayon nu mga lumpukan a pedseged siya kanu inged atawka baninindeg. Su niya ba a 
nambetadan nu dalpa na migkoget sa naka lima pulo lagun. Siya kanu lagun a 2021 na napirmahan su 
kapasadan nu kainggay kanu kalilintad kanu pageletan nu gobyerno nu Pilipinas endu su Moro Islamic 
Liberation Front (MILF). Sa kanu nyaba a mga kutika na nakapangaden sa masla a kinakulang kanu 
guligaw nu dalpa endu natalanged su kapegkamal. Uged na su andaman kanu mga kaped pan a grupo/
lumpukan a aden niyat nin sa masla a guligaw kanu dalpa na natabun bun; kadalem, katubak nu mga lupa 
endu linog; endu su mga kaped pan a problema nu maginged, kaped den su pidtalo anya a ukag nu mga 
pamilya (rido), na natabun bun a mga lidu a ginawa nu inged siya kanu mga noget a timpo. Kanu lagun 
anya a 2021, aden 65, 918 a mga pamilya (267,278 mga taw) kadakel i nakaawa kanu mga pendalpan nilan 
siya sa Mindanao sabap kanu niyaba a mga nalabit a mga sabapan, nakasot sa 37% nu niyaba a mga taw 
na matun siya kanu dalpa nu BARMM (UNHCR, 2021).

Nakadalem kanu niyaba a pangagi su mga katigan a nakwa siya kanu kinapangingidsa kanu mga 
gumagalbek siya kanu mga dalpa, kanu taw a nakaawa sabap kanu guligaw nu dalpa nin endu su mga 
taw a gumagalbek siya sa gobyerno, kanu kapagigyamong nilan kanu kalilintad anya a kambityala. 
Sa kanu niya ba a research atawka pangagi na ginamit su dalpa nu BARMM sabap kanu katala nin a 
guligaw siya kanu nasakupan nin, apya aden mga kapasadan nu kalilintad kanu dalpa. Su kapasadan a 
napangaden nu MILF kanu gobyerno nu Pilipinas a nakambalaguna kanu kalilintad, na isa a tanda nu 
kabelusud nu Mindanao siya kanu mga atulan nu Pilipinas, a pegkilala kanu mga dala makatidtu a atulan 
endu bityala kanu mga Bangsamoro a napangaden nu Pilipinas a isa a saka kayo a dalpa. Uged na su dili 
kabpamagidsan nu antangan siya kanu kabpagilay kanu mga taw siya kanu dalpa nu BARMM na natabun. 
Sabap kanu niya ba, na pakaidsa; Duken ka apya ngin I tabang atawka penggulan nu gobyerno endu 
su mga salakaw pan a pedtabang kanu niya a dalpa, na aden bun mga grupo/lumpukan nu mga taw i 
katagak siya kanu timpo nu kabpagumbaya endu kabpagiseg a pedtalon, enduken ka niyaba a mga taw 
na kapangka silan siya kanu mga nasama a tanda lalan nu mga nanggula a mapasang?
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Panun i kapegkasabot kanu pidtalo anya a kalangkum endu su kadsisibaya?

Su niya ba a pangagi na inilay nin su madekel a mga pakaidsa makapantag kanu niyaba a bityala. 
Paganayan lun, na panun su kapegkasabot kanu kapagigyamong atawka kalangkum anya endu su dili 
kapagigyamong atawka kadsisibaya, endu panun ba i kapangimbenal lun inyaba? Natun endu nadsuliman 
nu niyaba a pangagi i aden mga embibidayan nu mga pamikilan nu uman isa, a sabapan a makapantag 
sa bityala banya a kapagigyamong endu dili kapagigyamong, aden mga embalangan nin a mga pagitong 
a pakapangaden sa embibidaya nu kaantangan nu kapembityala lun endu kapebpayag lun. Makaudsad 
inya siya kanu paganayan nin a embibidayan nu basa atawka kadtalo: su niyaba pidtalo anya “inclusion” 
na dala matakapala a mana nin siya kanu mga basa nu Bangsamoro; langkap sa Maguindanaon endu 
Mranaw, lapay o saplag ataw a sakup sa Sinug, endu merafeg o meamung sa Teduray i mga basa a 
nakanggay sa kanu niyaba a kadtalo. Su langun nu niya ba nalabit na yanin bun mana na “kaamong na 
langon”, ‘all-encompassing’ sa basa nu English kasama ang lahat, sa Tagalog/Filipino), endu niyaba a 
katigan na dala pakambimbangan nin.  Niyaba a mga nalabit na pakanggay sa mana sa kanu pedtalon 
banya a inclusion: katatapan kanu mga naidsan a mga taw na nailay nilan su kapegkanasisita kanu 
mas maulad endu daludaya a kapangagi kanu niya ba a bagilen atawka bangagyan. Apya kadakelan na 
baginugot kanu pidtalo anya a kabelabi kanu mga taw a pakadsinganay, na nsisita bun a apya su pakagaga 
na kadtabangan. Sabap kanu paham na su kadtabang na aden antu na kadsabapan nu kapegkabad nu 
mga maginged, o di menem na pakadampo kanu maratabat nu mga matuwa ataw na pakauman sa lat a 
ginawa a gagedam nu mga bendalpa sa gasugat a guligaw, su niya ba a mga nalabit na aden kapagidsan 
nin kanu mga  singanay na mga internasyonal a mga lumpukan a baginut-inuten i kadsambi sa kabemana 
sa pidtalo anya a inclusion.

Su udsadan nu inclusion anya a pidtalo na aden bityala nin sa pidtalo anya a politika, a aden lakit lambay 
nin sa kanu kanggula atawka mga ukit nu pidtalo a kabpagamong endu kasibay siya sa dalpa na BARMM. 
Su langun nu tabang a pakatingguma na wagib lun i sungu para sa kanu langun nu maginged, uged na 
ya nin ganggula na su tabang na dikena para kanu langkum, mas den amengka su niya a mga tabang na 
nakaukit atawka produktu nu pidtalo anya a pinagayunan, pantag sa kalilintad. Su niyaba napangaden 
anya a napagayunan a kalilintad na ya papebpalas kanu niyaba kaamong kalangkum kanu langun endu 
su kasampay nin siya sa dalpa na BARMM, kagina niyaba na resulta nu mga kapasadan a napangaden a 
politikal. Su langun nu mga lumpukan anya a pon salyu na inged na aden tindeg nilan, a dili bagilay siya 
kanu ngini tribu nin a mga taw atawka daw nakabpon, su tabang nilan na para sa langkum, uged na su 
Pilipinas na lalayun su tindeg siya kanu lekanin a atulan, siya kanu mga taw a politikal, a binedtuwan 
sa “tri- people” a aden lun su lumpukan nu mga Muslim, Christian endu su mga dikena Moro a 
pendadalepa. Sabapan sa niyaba, na kaaden su dili pedsot a tabang kanu langun, su niyaba a sistima na 
pakaresulta sa dili kapedsampay nu mga tabang siya kanu mga mawatan a mga dapla a pedu su mga 
pendadalepa lun, pakatalingguma sa kanilan su pedu atawka dala a tabang pakabpun sa kanu niya ba a 
mga lumpukan siya kanu liyu nu Pilipinas.  
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Entayn i gadsuliman a di pakaamong kanu gaenggan sa tabang?

Su niya ba a bayanan na pakapangaden sa padsa siya kanu dalpa, sa kaaden su kabelabi sa matatap su 
kalilintad siya kanu maginged, uged na pakauyag menem kanu pidtalo a kadsisibaya. Su kasampay kanu 
niya ba kaamong anya kanu maginged na siya bun makandut kanu ukit ukit nu mga pidtalo a “brokers”, 
kaped den su barangay Chairman, su mga lumpukan endu taman den kanu mga kaped pan a pegkahanda 
siya kanu kagkapya nu dalpa. Su koneksyon nilan sa mga gaunutan na nya ba i sabapan a masla su inam 
nilan sa kapapedsot sa mga nasisita na mga binedtuan anya sa “dala tayud nin a dalpa”, a aden antu na 
pakalusud lun bun silan. Uged na su kabedfocus sa pinagayunan na aden antu na pakadampo sa kawagib 
nu ped. Siya kanu ukit endu adat betad nu Pilipinas, na dala kwinta kanu mama endu babay, uged na 
sabap sa kanu mga nalayaman a su mama na ya katatapan a pakapangunay siya kanu dalpa; su salakaw 
pan kanu mama endu babay (LGBT) na katatapan na dili silan kailay siya kanu inged; sa taman kanu 
mga taw antu a aden kulang nin atawka sadil na dili bun kainggyan sa labi atawka kadsuliman siya kanu 
inged. Su niya ba a sistima na pakaaden sa subla a kapenggamit kanu kapegkagaga. Su binedtuwan anya 
a kadatu na andang inya a mga pegkamal kanu mga dalpa, su niya ba a kamal na dili bun kailay sa mapya 
amengka susulimanen, kaaden su pidtalo a dili kaamong kanu pamilya atawka membro nu niya ba a mga 
datu sabap sa kanu kanilan a subla kabagusal kanu kanilan a kadatu. Su katebped nu niya ba a sistima 
na mainam siya kanu aden mga kataw/ pangagi/ sabot nin kanu dalpa endu aden sabot nin kanu mga 
bagapasen nu isaka maginged sa kagkapya. Kasela sela nin na su niya ba pedtalun anya na su kailay a 
langkum na makaudsad siya kanu salig a 80% pun kanu pamageletan nu maginged na 20% menem siya 
kanu kanggalbek lun. 

Su kapedtalima kanu mga tabang anya siya sa BARMM a pakabpun sa liyu na inged na siya bun pakaunot 
kanu mga atulan nilan a mga lumpukan a pedtyakap lun. Tatap na ya bu pakatalima sa kanu niya ba a 
mga tabang na su mga nalayaman nilan a mga dalpa endu mga taw atawka mga opisina a pakadtanggit 
sa kanilan siya kanu mga dalpa, sa ya nin inya ukit na dili den kadsuliman su tidtu tidtu a pakanasisista 
siya kanu inged. Su niyaba a mga lumpukan a pun sa liyu na inged na bagukit bun silan siya kanu pidtalo 
a consultation atawka kapembityala a kagkadakela sa ukit a asal asal demun sa kanu pageletan nu mga 
opisina a pakadtanggit sakanilan siya kanu mga dalpa, sa dili den kailay su mga tidtu a wagib a idsumpat- 
a niya ba I tatap a kanggula apya aden bun pundu a pun sa kanu gobyerno. Su dili kabpagamong kanu 
kapedtalima kanu niya ba a mga tabang nu mga bakwit (IDPs) na sabap kanu malubay a kapedsabuta siya 
kanu pamageletan nu mga kaunutan kanu Pilipinas endu su niya a mga lumpukan a pun sa liyu na inged, 
metu bun mambo su sistima nu niya ba a mga lumpukan sa kanu kanilan a atulan endu su mga ukit nu 
mga galbekan nilan.  

Ngini kapegkatingguma nu kapedsibaya banya kanu kutika a mapasang 
a kaukitan?

Paisigen bun su niya a pangagi sa makaidsa su mga kaped pan a mga sabapan nu kapedtalingguma nu 
kapedsibaya banya sa mas maulad pan a pagitong. Su kabpagilay banya a langkum endu su kapedsibaya 
a kailay siya kanu dalpa nu BARMM na tantu a kadsima sima siya kanu masla endu mapasang a kaukitan 
nu niya a dalpa, su kapedsandeng kanu langkum banya na siya bu kausal kanu timpu nu mapasang a 



7 Kalatas na HPG

katamanan uged na mangagan bun pebpapas. Sa mas matakapala a kailay lun na siya kanu nalayaman a 
kapegka tingguma nu tabang kanu timpu a kanasisita, sa kaaden su kapegkataligkud kanu mas malubay a 
membro nu inged. Sabap ka kadakelan na mga bakwit sa Bangsamoro na moget pakambalingan sa mga 
dalpa a pibpunan nilan, wagib a su tabang sa lekanilan na dikena bu gataman sa una a nem (6) a ulan-
ulan. Uged na ya mapasang sa kapedtuman sa maya a tabang na su kada nu mga kalatas endu su mga 
taw na ibegkaya nilan a matawag silan a bakwit. Endu su kadala nu natatalanged a tabang a sosyal, pisikal 
endu matakapala siya kanu mga taw a aden mga sakit endu sadil nin, na kaped kanu mga paka alen kanu 
kabpagilay a langkum kanu kapapedsampay kanu mga tabang sa kanu timpo anya a Covid- 19.

Su kasandeng a mas masela endu kapangingilay sa mas maulad, na makaatang bun siya kanu mapya 
a bityala kanu mga pegkamal kanu mga inged, sa kanu niya ba a mga sangkad na mailay su kaukit nu 
mga tabang siya kanu mga inged a pakanasisista lun. Ya det a edsamikalan na su kanggalbek kanu 
kapatidtu kanu mga nalimbanan endu su mga pamageletan sa kaumabayan su sistima anya a dili 
kapangingilay kanu kalangkum nu maginged sa kanu katalingguma nu mga tabang anya, a magidsan pan 
i pakabpun sa liyu na inged atawka siya sa kanu inged. Su kaawa nu pidtalo anya a mga atulan a pun sa 
gobyerno endu mga atulan nu mga lumpukan a dili pakadet kanu maginged, ya lun makaibalat na su 
dili kapedsugot kanu mga taw a nakaawa kanu mga dalpa nilan sa makaumbal silan sa mga walay siya 
kanu dalpa a natalingguman nilan. Sabap sa kabfocus sa mga bakwit sa mga centre na di pakaamong 
su mga bakwit a begkaleben sa mga walay na pagali nilan. Na su kailay a langkum sa kanu niya ba a mga 
kawagib na makagkapulo endu makagkulang kanu madakel a galbek nu mga pedtabang. Ya pan tidtu 
tidtu a kagkapya nu mga galbekan na siya makwa kanu mapya a kadsumpat nu mga lumpukan anya nu 
Mindanao Humanitarian Team endu su mga kamal nu mga inged a pedseged kanu kalilintad a pagitong. 

Su kaparihala kanu natatalanged a mga atulan endu mga lumpukan nu 
maginged na makaaden sa langkum a kabpagilay?

Ulyanan a makaidsa siya, na nginya su BARMM a aden lun su political, endu kakwa a kyug nin pantag 
kanu mga atulan nin, endu aden mapya a sumpat nin kanu niya a mga lumpukan sa liyu na inged, na 
aden ba nasasangan a kabagilay nin a langkum kanu maginged nin. Siya kanu kadsalilidan, na pakaayon su 
madakel na su kailay kanu maginged sa ukit a natatalanged na makaiseg kanu kagkapya nu katalingguma 
nu mga tabang siya kanu mga taw, kasla nin na matalanged bun su tiyapan nu mga nasisita nu maginged 
sa mapya. Su labi a mapya endu talanged a mga tabang a langkum i kapegkatingguma nin sa ukit a 
kabpageletanan nu western anya (pagitong a saka kayo) endu su kanggalbek a mapya nu mga kaunutan 
siya a lokal (su tabang a makaukit sa sadaqah o charity endu su mga kaped pan a tabang, mga tabang a 
pakadsabap endu pakaukit siya kanu mga adat betad nu maginged); atawka su duwa timan a kaukit; sa  
tatap su kaamong nu maginged endu su mga pegkamal lun sa taman kanu kanggalbek lun. Su katalanged 
kanu kaukit kanu niya ba a mga sabap na kadsabenalan, su nalayaman a kapegkapet nu mga lumpukan 
sa subla a kamal endu kadatu na pakaaden sa kapegkatagak nu kadakelan sa kanu niya ba kabpagiseg. 
Su tidtu a kailay sa langkum, na det kanu mga kamal nu inged, endu su niya a mga lumpukan sa liyu na 
inged i enggalbeken nilan sa tidtu sa makaukit siya kanu mga sangan nilan kanu maginged, sa ituman 
nilan sa mapya endu labi a matidtu labi lawan siya kanu mga manot a lumpukan nu maginged su kanilan 
a kawagib sa kanu dalpa.
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Mga Tutuma 

Su niya ba a mga tutuma na mapakay a kuwayan sa bayanan nu mga kaunutan/ kamal a kumamal siya 
kanu mga timpo a moma kanu maginged nu BARMM, siya kanu kailay nilan kanu mga mapasang a 
makatalingguma a mga timpo a kaukitan nu mga Bangsamoro, endu su kapangaden nilan kanu mga 
atulan endu ukit sa kanu mas masela endu maulad a langkum a kailay kanu kagkapya nu maginged.

Mga tutuma sa kabedsawal sa mga pembabalingan a mapasang a gatamanan (continued)

Nadsalilidan Natatalanged a tutuma sa 
Gobyerno endu su mga 
lumpukan sa liyu na inged 
(INGOs)

Natatalanged a tutuma BARMM endu su 
mga kaunutan nin

1. Mangaden sa langkum 
a mga atulan a makadet 
sa kanu mga mapasang a 
kagedam endu nasisita siya 
kanu uman a dalpa nu mga 
bangsamoro, a makaamong su 
kasigulado kanu kaukit atawka 
katalingguma nu mga project/ 
proglama a bangadenen. 

• Agilen siya kanu makempet endu 
talanged uged na kapakayan nu 
maginged siya kanu langun a timpo. 
• Mangingidsa kanu mga adat 
betad a nakaludep lun su kailay sa 
langkum endu kadsibaya, ileyn su 
kapegkanasisita na uman isa, mama 
man u babay, nabpunan a tribu, 
aden sadil nin atawka kaped pan. 
• Ileyn su DRRM a pangitaban 
kandu katawan su embidayan nu 
mga atulan nu problema nu kalupan 
sa kanu guligaw nu maginged. 
• Apasen i makapas/maaden su 
mga atulan anya nu IDP pantag sa 
langkum anya kapangingilay. 
• Salinen su mga atulan pantag 
kanu kasugot kanu mga pananggit 
siya kanu mga kaguligaw a 
maginged, sa matuganul su uman 
isa kanu inged.  

• Agilen siya kanu makempet endu talanged 
uged na kapakayan nu maginged siya kanu 
langun a timpo. 
• Apasen su kapass kanu IDP law endu su mga 
kaped pan a atulan a naangga siya kanu BTA a 
aden lakit lamabay nin kanu kalangkum kanu 
madakel pan a mga lumpukan nu maginged 
endu su kailay kanu mga nasisita nilan.  
• Sumpatan su mga galbekan nu BTA a 
kapenggalbek kanu mga atulan a makasugat 
kanu kahanda nu BARMM, makaamong den 
su bityala nu adat endu su mga atulan a 
pakaayun kanu adat betad nu maginged a siya 
bun knandut kanu Bangsamoro organic Law.  
Su kaamong nu mga tri- people endu su mga 
datu/ bae siya kanu dalpa na makagkabagel sa 
kanu niya ba a mga pamagitong kanu timpo nu 
mapasang a manggula.
• Inggyan sa tayud su mga pedtingguma/ 
pakadtanngit kanu mga niya a serbisyo/ tabang 
sa mailay su magidsan a kainggay lun. Sa nyaba 
a ukit na makapangaden sa kalilintad endu 
kaumbaya endu kaiseg nu dalpa.  
• Mangaden sa kambityala a makapantag sa 
kanu pidtalo a dili kabpamagidsan endu su 
kapedsisibaya siya kanu maginged kanu kanilan 
a katalima kanu niya ba a mga proglama. 
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Mga tutuma sa kabedsawal sa mga pembabalingan a mapasang a gatamanan (continued)

Nadsalilidan Natatalanged a tutuma sa 
Gobyerno endu su mga 
lumpukan sa liyu na inged 
(INGOs)

Natatalanged a tutuma BARMM endu su 
mga kaunutan nin

2. Taliman endu kakapen su 
mga events- based crisis 
a mga pangagi endu mga 
proglama sa makaaden sa 
mga mayaba sa mga malendu 
a timpo pan, sa makaludep lun 
su kailay kanu mga sabapan nu 
kapegkaguligaw nu inged.  
3. Su mga dalpa anya a 
kaguligaw, mangaden sa mga 
plano a makaumbal sa ukit a 
kambalingan kanu mga dalpa a 
natagak nu mga IDPs anya. 
4. Mangaden sa mabagel 
a suporta. Kasla nin na su 
pinansyal (Kulta). 

• Sulimanen sa mapya su gastu a 
makalakit lambay kanu moget a 
timpo endu su mga naipus a mga 
galbek. 
• Ileyn embalingan su mga langkum 
a mga naukitan, iamong su GPH- 
MILF bityala a kalilintad. 
• Sabenalan su kadsumpat endu su 
kadtatabanga enggalbek- iamong 
su gobyerno, su mga pedtabang, 
su lumpukan siya kanu inged endu 
su mga taw nin- dikena bu siya 
kanu kapembityala, kailay endu 
kadsuliman ka apeg siya kanu 
kanggalbek kanu mga proglam sa 
ma isa isa.

• Iamong siya kanu kabplano su mga nasisita 
nu mga IDPs, nasisita I makaamong siya kanu 
Bangsamoro Development Plan, Provincial 
Development and Physical Framework Plans 
(PDPFPs), endu siya kanu Comprehensive 
Land Use Plans (CLUPs) nu inged. Sa niyaba a 
mga ukit na kabpyapyanan su katalingguma nu 
mga tabang siya kanu inged. 
• Tayuden su mga Mindanao working 
Group ka endu katalanged su kapedsumpat/ 
kapedsabuta kanu MHT endu su mga kaped 
pan a mga proglama siya sa lusod nu BARMM 
a nakaamong siya kanu gasto nu Black grant 
endu su mga kaped pan a penggasto. 
• Kakapen su lokal a gobyerno/ kaunutan siya 
kanu dalpa sa kanu kailay nilan endu katayud 
nilan kanu mga kaaden nu dalpa, yanin kasla na 
su pakabpun sa kanu Internal Revenue endu su 
mga kaped pan a penggasto kanu kambalingan 
nu mga IDPs kanu mga dalpa nilan.

5. Mangaden sa natatalanged 
a tabang kanu mga nailay 
den a mga dalpa, uged na 
talangeden su langkum a 
kapangingilay. 

• Ileyn paluman endu sulimanen 
su mga ukit nu mga kilala den a 
mga lumpukan: mga babay, mga 
manguda, mga taw a aden sadil 
nin, su mga ilo, mga balo, mga 
matuwa endu su mga dikena moro 
a pendalpa sa kanu inged.

• Inggulalan su naaden a kapasadan sa kanu 
kailay kanu pidtalo anya a kailay sa langkum 
endu su katabang sa kanu mga lumpukan.

6. Sabuta endu tabanga 
siya kanu mga tala inged; 
sulimanen su mga dalpa antu a 
aden lun i kapedsisibaya.

• Siguradun a makilala su uman isa 
siya kanu dalpa endu makaaden sa 
tumpok a kaunot kanu kapangaden 
sa desisyon, sa ukit a dili kalibpan su 
kadakelan. 
• Baluyn su mga lokal a lumpukan 
endu su mga kaped pan sa among 
silan, sa dikena bu silan matag 
pedtalima kanu mga proglama.  
• Inggyan sa tidtu a tayud su 
kagkabagel nu mga lokal a 
lumpukan endu su kadsusumpat 
nilan siya kanu mga galbekan.

• Suportan su mga proglama a nakababa den 
siya kanu inged, sa ukit a kapagigyamong lun 
tumayod, sa dili kadapengan su pamikilan nu 
bananggit. Kamong den siya ba su kapedtayod 
kanu mga pendatu endu su kaparihala kanu 
kanilan a kadatu. 
• Pamilin su mga tala inged siya kanu dalpa, sa 
langun nu mga sangkad.



10 Kalatas na HPG

Mga tutuma sa kabedsawal sa mga pembabalingan a mapasang a gatamanan (continued)

Nadsalilidan Natatalanged a tutuma sa 
Gobyerno endu su mga 
lumpukan sa liyu na inged 
(INGOs)

Natatalanged a tutuma BARMM endu su 
mga kaunutan nin

7. Siguradun i kalipaladu nu 
maginged endu su kakap lun 
siya kanu kanggalbek kanu 
langun nu mga proglama. 
8. Adenen su kadsasabuta 
kanu mga pamageletan sa ukit 
a kapangingilay a langkum, 
usalen su mga katigan a 
pakalusud lun su kadakelan. 

• Mangaden sa lidtas a dalpa endu 
mapya a mga ukit a kilala su uman i 
pamikilan/ pamagitong na uman isa. 
• Kilalan su mga pamikilan endu 
mga problema. 
• Inggyan sa tayud su mga taw 
nu inged a aden mga sadil nin sa 
kabakikineg, kabangingilay endu 
aden problema nin sa utek, iamong 
bun su mga a pendalepa a dili 
kadsuliman.

• Mangaden sa duwa timan a ukit nu 
kadsabuta, usalen su mga basa a kasabutan nu 
langun- isulat kanu basa nu lokal a maginged, 
sa makanggulalan siya kanu radio, meeting o 
mga kaped pan a ukit (su kandilimudan sa kanu 
sambayang a gyamat). 
• Inggyan sa tayud su mga taw nu inged a aden 
mga sadil nin sa kabakikineg, kabangingilay 
endu aden problema nin sa utek, iamong bun 
su mga a pendalepa a dili kadsuliman. 

9. Ileyn su mga proglama 
endu tatapen su katukaw sa 
mga niyaba. Mangaden sa 
pasad a aden mga udsadan 
nin.

• Inggulalan su mga naaden den 
a mga atulan, labi lawan den su 
mga Community Based Monitoring 
System Law. 
• Tatapen su kakwa sa usto a mga 
information pantag kanu kailay 
kanu mapasang a kanggula, iamong 
su kanggula kanu mga survey endu 
mapping, sulimanen sa mapya 
su mga ukit a makambadbad/ 
kadsisibaya nu maginged.  
• Inggulalan su mga atulan a 
pinangaden siya kanu pageletan 
nu mga lumpukan sa liyu na inged, 
gobyerno nu Pilipinas endu su 
maginged nu Bangsamoro.

• Inggulalan su kadsalin kanu mga ukit siya 
kanu ministries nu BARMM; sabuta endu 
inggalbek kaped su mga national agencies endu 
su mga pedtabang sa kakwa sa tidtu a mga data 
a mausal nu gobyerno siya kanu record nilan. 
• Inggyan sa tayud su mga training endu su 
kagkapya/ kagkabagel pan sa kanu kakwa sa 
kanu tidtu a data siya sa kanu lokal a dalpa. 

10. Pangadenen su katidtu 
siya kanu pageletan nu mga 
pedtabang endu su mga 
penggalbek/ pananggit lun.

• Inggulalan su katidtu siya kanu 
mga pedtabang kanu langun nu 
masla a mga tabang a proglama. 
• Mangaden sa kaped a makailay 
kanu kambetadan nu mga proglama 
a dikena kaamong kanu mga 
pakapananggit lun.

• Su padsa nu tatap a kapakabagel kanu 
mga lumpukan na pakaaden sa mapya siya 
kanu kapegkatingguma nu mga tabang siya 
kanu maginged, endu pakasapal kanu dili 
kapegkatalus nu mga nya ba.
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