
HALAW SA KATITIKAN NG KARANIWANG PULONG NG SANGGUNIANG 

BAYAN NG CARDONA, RIZAL, NA GINANAP NUONG IKA-22 NG PEBRERO 

2007 SA IKATLONG PALAPAG NG PAMAHALAANG BAYAN. 

 

MGA DUMALO: 

 

          KGG. BERNARDO P. SAN JUAN, JR.       -     Pang. Punong Bayan / 

             Tagapangulo 

          KGG. THOMAS P. ANSELMO        -     Konsehal  

          KGG. MELVIN G. PANGUITO          -     Konsehal  

          KGG. HERNANDO M. SISON.          -     Konsehal 

          KGG. CENA SJ. FRANCISCO-PARALEJAS      -     Konsehal  

          KGG. FELIX A. ARRIOLA             -     Konsehal  

          KGG. ARIEL F. ESTRELLA         -     Konsehal 

          KGG. DARWIN DJ. SAN JUAN         -     Konsehal  

          KGG. PEPITO JOSE O. CONSTANTINO       -     Konsehal 

          KGG. JULITO S. REYES         -     Ex-Officio Member (ABC)  

          KGG. JESUS R. FRANCISCO, JR.        -     Ex-Officio Member (PPSK)  

 

HINDI DUMALO:    

 

 WALA 

 

************************************************************************ 

 

KAUTUSANG PAMBAYAN BLG. 07-35 

 

ORDINANSA NA NAG-AAMIENDA SA KAUTUSANG PAMBAYAN BLG. 02-S-

2000 NA MAY TITULO “KAUTUSANG PAMBAYAN NA NAGTATADHANA NG 

PAGPAPATALA NG MGA BAGO AT HINDI LEHITIMONG MAMAMAYAN 

(TRANSIENT RESIDENTS) NG CARDONA, RIZAL AT PAGPAPATAW NG 

KAUKULANG KAPARUSAHAN” 

 

May-akda: Kgg. Darwin DJ. San Juan 

 

SAPAGKA’T, ang isa sa pangunahing tungkulin ng lokal na pamahalaan ay ang 

mapanatili ang kaayusan at kapayapaan ng pamayanan; 

 

SAPAGKA’T, ang maayos na pagkakakilala ng bawat mamamayan ay susi sa 

isang mapayapa at maunlad na pamumuhay; 

 

SAPAGKA’T, marami na ang mga bago at hindi lehitimong mamamayan 

(transient residents) ang kasalukuyang naninirahan sa bayang ito na walang malinaw na 

pagkakakilanlan; 

 

SAPAGKA’T, upang magkaroon ng maliwanag at komprehensibong 

pagkakakilanlan sa mga bago at hindi lehitimong mamamayan (transient residents) ng 

bayang ito ay lubhang kailangan na magpatupad ng kaukulang panuntunan sa 

pagpapatala; 
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KUNG KAYA’T, PINAGPASIYAHAN kagaya ng nariritong pagpapasiya ang 

mga sumusunod: 

 

PANGKAT I -  TITULO: Ang kautusang ito ay tatawaging 

 

“PAGPAPATALA NG MGA BAGO AT HINDI LEHITIMONG 

MAMAMAYAN (TRANSIENT RESIDENTS) NG CARDONA, RIZAL”. 

 

PANGKAT II -  PAGPAPALIWANAG: 

 

Bago at hindi lehitimong mamamayan (Transient Residents) 

- mga mamamayang hindi isinilang sa bayang ito. 

- Mga mamamayang nagmula sa iba’t-ibang bayan at lalawigan. 

 

Rikisito (Requirements)  - mga kinakailangan para makapagpalista/makapagpatala 

 

Transient Resident Form – dokumento na pupunan ng mga impormasyon ng 

nagpapatala/nagpapalista. 

 

PANGKAT III – PAGBABAWAL  

 

 a).  Mahigpit na ipinagbabawal sa sinumang tao o mga taong hindi lehitimong 

mamamayan ng Cardona, Rizal na may gulang na labinlimang (15) taon pataas na 

manirahan sa bayang ito hangga’t hindi nagpapalista/nagpapatala sa Punong Barangay o 

sa kanyang itinalagang kinatawan na nakakasakop sa barangay na kanyang/kanilang 

paninirahan. 

 

 b).  Mahigpit na ipinag-uutos sa mga bago at hindi lehitimong mamamayan ng 

bayang ito na kasalukuyanng naninirahan sa nasasakupang barangay ng Cardona, Rizal, 

ng hindi hihigit sa anim(6) na buwan na magpatala o magparehistro sa Punong Barangay 

o sa kanyang itinalagang kinatawan na nakakasakop sa barangay na kanyang/kanilang 

tinitigilan. 

 

 k).  Mahigpit ring ipinag-uutos sa mga mamamayan ng Cardona, Rizal, na 

nagmamay-ari ng apartment, tahanan o lote na titirhan o uupahan ng hindi lehitimong 

mamamayan ng Cardona na hinging rikisito ang kopya ng katibayan ng pagpapatala sa 

Barangay bago hayaan o payagang makapangupahan o makapanirahan. 

 

PANGKAT IV – PAGPAPATALA 

 

a) Mga rikisito (requirements) o kailangan sa pagpapatala: 

 

1.) Barangay Clearance o Police Clearance mula sa bayang 

pinanggalingan o huling barangay na tinirahan. 

 

2.) Isang lehitimong (valid) Identification Card (I.D) 

 

3.) Transient Resident Form (Triplicate) 

 

4.) Sinumpaang Salaysay ng Kagustuhang Manirahan 

 

b) Matapos maipasa ang mga rikisitos at mga dokumentong nabanggit ang 

Punong Barangay o ang kanyang itinalagang kinatawan ay magbibigay ng 

katibayan ng pagpapatala sa mga taong nagparehistro o nagpalista. 
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k) Ang Punong Barangay o ang kanyang itinalagang kinatawan ay inaatasan na 

magpasa ng isang kopya ng Transient Resident Form na puno na ng 

impormasyon sa Tanggapan ng Punong Bayan kada kwarter (tatlong buwan) 

ng bawat taon. 

 

PANGKAT V – EKSEMPSIYON 

  

Hindi nasasakop ng kautusang ito ang sinumang tao o mga tao kagaya ng 

sumusunod: 

 

1) Nakapag-asawa ng lehitimong mamamayan ng bayang ito. 

2) Nagbabakasyon o pansamantalang naninirahan nang hindi hihigit sa isang (1) 

buwan. 

 

PANGKAT VI – KAPARUSAHAN 

  

a) Ang sinumang tao o mga tao na mapatunayang tuwirang lumabag sa ipinag-

uutos ng kautusang ito ay papatawan ng kaparusahang pagkabilanggo ng hindi bababa sa 

isang (1) buwan, o pagmumulta ng halagang limandaang (500.00) piso o pareho batay sa 

igagawad ng hukuman. 

 

PANGKAT VII – Ang anumang bahagi ng kautusang ito na napatunayang labag sa 

Saligang Batas at Pambansang Batas ay hindi makakaapekto sa ibang mga probinsyon. 

 

PANGKAT VIII -  Ang anumang kautusang pambayan o pambarangay na salungat sa 

kautusang ito ay pinawawalang bisa. 

 

PANGKAT IX – Ang kautusang Pambayan na ito ay magkakaroon ng bisa matapos na 

mapagtibay at mailathala nglabinlimang (15) araw. 

 

 

 AKING PINATUTUNAYANG TAMA AT WASTO ANG KAPASIYAHANG 

ITO. 

 

 

       IMELDA S. RAMOS 

                SB Kalihim 

 

PINATUTUNAYAN: 

 

 

 

       BERNARDO P. SAN JUAN, JR. 

Pangalawang Punong Bayan / Tagapangulo 

 

 

           PINAGTITIBAY: 

 

 

 

            GIL SJ. SAN JUAN 

                 Punong Bayan 


