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DAR, CDA lumagda ng kasunduan para
palakasin ang mga kooperatiba sa Bicol
LUNGSOD
NG
NAGA—
Nilagdaan ng Department of
Agrarian Reform (DAR) at ng
Cooperative Development Authority
(CDA) ang isang kasunduan na
nagsusulong ng pagpapaunlad ng
mga agrarian reform cooperatives
upang palakasin ang kanilang
mga kapasidad sa pamamahala ng
kumikita at napapanatiling mga
negosyo.
Sinabi ni DAR Bicol Regional
Director Rodrigo O. Realubit na
kailangan ng koordinasyon sa
pagitan ng dalawang ahensya para
sa matagumpay na pagpapatupad
ng programa sa repormang agraryo
ng bansa sa pamamagitan ng
pagpapalakas ng mga kapasidad
sa pagnenegosyo ng mga agrarian
reform beneficiaries (ARBs).
“Sa pamamagitan ng kasunduang
ito, ang collective initiative ng mga
ahensya, CDA-DAR Partnership:
Sustainable Business Operations
Program for Agrarian Reform
Beneficiary Organizations (ARBOs)
and Cooperatives, ay nakatakdang
ipatupad ng buong pwersa ng
dalawang ahensya,” dagdag ni
Realubit.
Sa kanyang pahayag, sinabi ni CDA
Regional Director Salvador Valeroso
na ang ideya sa likod ng pormal na
pakikipagtulungan ay nagmula sa

pangangailangang palakasin ang
diskarte sa pagbibigay ng teknikal
na tulong sa mga ARBO, gayundin
na magamit ng husto DAR at CDA
ang mga kagamitan at pondo sa
paghahatid ng mga serbisyo sa
kanilang mga kliyente.
Sa ilalim ng mga pangunahing
probisyon ng kasunduan, ang
CDA ay mangunguna sa mga preregistration seminar para sa mga
natukoy na ARBO na ineendorso
ng DAR at magpapaabot ng tulong
sa paghahanda at pagpaparehistro
ng mga iminungkahing AR
cooperatives. Magbibigay din
ang ahensya ng tuluy-tuloy na
handholding at technical assistance
services.

Ang DAR naman ay magbibigay ng
tulong sa kombersyon ng ARBOs
na maging AR cooperative at
magsasagawa ng pagsasanay para
sa kanila. Sasailalim sa Accredited
Training Providers training sa ilalim
ng CDA ang mga agrarian reform
program officers (ARPOs) na siyang
mangunguna sa pagsasanay.
Ang
dalawang
ahensya
ay
magtutulungan sa pagbuo, paggawa,
at pagpapatupad ng impormasyon,
edukasyon, at mga materyales sa
komunikasyon, partikular para
sa inisyatiba na ito, kabilang ang
mga programa sa pagsasanay na
nakabatay sa web para sa mga target
na benepisyaryo.
Nagpahayag
ng
pasasalamat

si Provincial Agrarian Reform
Program Officer Gay Labad sa CDA
para sa patuloy na partnership. Sinabi
niya na ang pagsasanay ng mga
ARPO ay magpapalakas sa kanila
at magbibigay ng karagdagang
mga kabatiran at kaalaman
upang
epektibong
maisagawa
ang pagsasanay, gayundin ang
pagbibigay ng mahusay na serbisyo
sa mga AR cooperatives.
“Hindi namin maibigay ang wala
sa amin, kaya ngayon pa lang ay
nagpapasalamat kami sa CDA
dahil mas makakapagbigay kami
sa pamamagitan ng pagsailalim sa
pagsasanay ng aming sariling mga
tao,” dagdag ni Labad.
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Mga magsasaka sa Palawan tumanggap ng mga makinang
pangsaka mula sa DAR
Binigyang-diin ng Department
of Agrarian Reform (DAR)
ang kahalagahan ng paggamit
ng makabagong makinarya at
advanced na teknolohiya upang
maging produktibo at madagdagan
ang kita ng mga agrarian reform

beneficiaries (ARBs) sa nangyaring
pamamahagi
ng
ibat-ibang
makinaryang pangsaka sa tatlong
(3) agrarian reform beneficiary
organizations (ARBOs) sa Coron,
Palawan.
“Ang mga makinaryang pangsaka na

ito ay gagawing mas madali at mas
mabilis ang pagsasaka para sa ma
miyembrong-magsasaka ng ARBO.
Ito rin ay lubos na mapapabuti ang
kanilang ani at madagdagan ang
kanilang kita,” ani DAR Secretary
Bernie F. Cruz.

Ang tatlong (3) ARBO mula sa
Palawan ay ang Calamian Farmers
Agriculture Cooperative, Paceco
Agrarian Reform Cooperative
Sundan sa pahina 2
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at Parmelee Agrarian Reform
Beneficiaries Cooperative.
Ayon kay DAR MIMAROPA
Atty. Marvin V. Bernal na ang
mga makinang pangsaka na
nagkakahalaga ng P750,000.00 ay
kinabibilangan ng dalawang (2) unit

na hand tractors na may trailer, isang
(1) unit ng water pump, at isang (1)
unit na single pass rice mill.
Ipinaliwanag ni provincial agrarian
reform program officer Conrado
S. Guevarra, na: “Isa sa mga
pangunahing dahilan sa pagdadala

ng mga makinang pangsaka ay
upang palakasin ang kanilang
kakayahan sa pagsasaka at magdulot
ng sustainable farming system,
upang sa gayon ay magdulot ito
ng maayos na pamumuhay para sa
kanila.”
Nagpahayag
ng
pasasalamat
si Parmelee Agrarian Reform
Beneficiaries Cooperative Chairman
Jessamine May Catiil sa DAR sa
pagbibigay ng single pass rice mill
sa kooperatiba.
“Kami ay lubos na nagpapasalamat
sa single pass rice mill. Bilang mga
benepisyaryo, gagawin namin ang
aming bahagi upang mapalakas
ang produksyon at kita sa bukid

hindi lamang para sa aming mga
miyembro kung hindi para rin sa
aming komunidad,” ani Catiil.
Ang mga kagamitang pangsaka
ay ibinahagi sa ilalim ng Climate
Resilient
Farm
Productivity
Support Project (CRFPSP), isang
programa ng DAR na nagkakaloob
ng mga makinang pangsaka upang
mapabuti ang produksiyon sa
sakahan at tumaas ang kakayahang
kumita ng mga miyembro ng ARB
sa isang napapanatiling paraan sa
pamamagitan ng kanilang mga
organisasyon.

30 nais maging magsasakang-negosyante nagpatala
sa DAR Farm Business School

KIDAPAWAN
CITY,
North
Cotabato-Kinumpirma
ng
Department of Agrarian Reform
(DAR) ang 30 na mga magsasakang
nais
maging
negosyante
sa
paglulunsad kamakailan ng Farm
Business School (FBS).
Sinabi ni Charish M. Paña,
Provincial
Agrarian
Reform
Program Officer, na ang 30 nakatala
ay mga magsasaka ng tubo at
miyembro ng Onica Agrarian
Reform Beneficiaries Association.
“Natutuwa ako dahil bukod sa iba’t
ibang proyektong ibinigay sa inyo
dati, mayroon kaming isa pang
proyekto na magtuturo sa inyo kung
paano pamahalaan ang iyong mga
produkto at kung paano ito buuin
upang maging kumikitang negosyo,”
ani Paña sa launching ceremony.
Ipinahayag din ni Paña ang kanyang
pag-asa na seryosohin ng mga
magsasaka ang FBS para magkaroon
sila ng karagdagang kaalaman
sa pamamahala ng kanilang mga
sakahan at maiangat ang kanilang
pamumuhay.

Ipinaliwanag ni Ramil Lumawag,
FBS point person, na ang FBS ay
isang uri pagsasanay kung saan ang
pag-aaral ay nagaganap sa sakahan
sa pamamagitan ng school set-up sa
komunidad.
“Sa FBS set-up, matututunan ng
mga magsasaka ang dinamika ng
pagsasaka bilang isang negosyo
sa kanilang sariling lokal na
kapaligiran,” ani Lumawag.

Aniya,
sasailalim
ang
mga
magsasaka sa 25 sesyon na may
halong teoretikal at aktwal karanasan
sa pag-aaral bago sila ideklara bilang
mga nagtapos.
Sa kanyang talumpati, nangako si
Virgilio Dorado, pangulo ng Onica
ARB Association, na hihikayatin
ang mga miyembro ng kanilang
asosasyon na tapat na dumalo sa
bawat sesyon.

“Lahat tayo ay umaasa sa bagong
gawaing ito. Nasasabik kaming
makatanggap ng ganitong uri ng
suportang serbisyo mula sa DAR
kung saan magaganap ang pag-aaral
dito mismo sa aming komunidad.
Nais naming tiyakin sa inyo na
ibibigay namin ang aming makakaya
upang makumpleto ang 25 sesyon
nang pagsasanay, “ani Dorado.
Pagkatapos pasinayaan ang FBS,
magkikita-kita ang mga magsasaka
tuwing Miyerkules hanggang sa
matapos ang 25 sesyon. Ang serye ng
mga pagsasanay ay pangagasiwaan
ng mga tauhan ng DAR na maghahalinhinan sa pagtuturo ng iba’t
ibang sesyon.
Ang pagpapasinaya ng FBS ay
dinaluhan din ng city agriculture
office representative na si Matthew
Julius Alcebar, DAR Municipal
Agrarian Reform Program Officers
Mario Albete at Felerma Gimenez,
at ng iba pang DAR provincial at
city personnel.
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Bagong
tanggapan ng
DAR sa Bicol
Region malapit
nang maitayo

Matapos ang mahigit tatlong dekada
ng pag-upa ng espasyo para sa
opisina, malapit nang magkaroon
ng sariling opisina ang Department
of Agrarian Reform (DAR) regional
at Albay provincial office sa Bicol
Region.
Pinangunahan ni DAR Secretary
Bernie F. Cruz ang groundbreaking
ceremony ng DAR Regional
Office V at Albay Provincial Office
Building sa Regional Government
Center Site, Rawis, Legazpi City
Mayo 2, 2022.
Naniniwala si Cruz na sa milestone
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“Kailangang ilaan ang bahagi ng
ating badyet para magbayad ng upa
sa pagpapatakbo ng tanggapan ng
rehiyon. Nagamit sana natin ang
budget na ito para mabayaran ang
iba pang mahahalagang gastusin ng
regional at provincial office,” aniya.
Ibinunyag ni Realubit na ang
proyekto ay nagkakahalaga ng P75milyon na pinondohan sa ilalim ng
General Appropriations Act (GAA)
ng DAR ng 2022.

“Ang plano ng gusali ay dinisenyo
na may tatlong palapag na opisina ng
DAR sa isang 4,352 metro kwadrado
na lote. Ang ground floor ay inilaan
bilang parking area, ikalawang
palapag ay para sa regional office
at ang ikatlong palapag ay para sa
Albay provincial office,” aniya.
Idinagdag niya na sa tulong ng
Department of Public Works
and Highways (DPWH), ang
luntiang arkitektura ay magbibigay

inspirasyon
sa
engrande
at
modernong disenyo ng gusali, na
may ugnayan at pakiramdam ng
komportable, kaaya-ayang mbiance
kung saan matatanaw ang magandang
tanawin ng Bulkang Mayon.
Dumalo sa event sina DAR
Undersecretary
for
Finance,
Management and Administration
Office Atty. Lucius Jun Jun G. Malsi,
Assistant Secretary for Legal Affairs
Maria Celestina M. Tam, DPWH

Regional Director Engr. Virgilio
C. Eduarte, DAR Bicol Regional
Director Rodrigo O. Realubit,
Assistant Regional Director for
Operations Engr. Romulo A.
Britanico,
Assistant
Regional
Director for Administration Atty.
Leo Miguel A. Ramos, at iba pang
regional office at mga opisyal at
empleyado ng DAR Albay.

5 organisasyon ng mga magsasaka ng kamoteng
kahoy sa Northern Mindanao pumirma ng
kasunduan sa South Korean company

Cagayan de Oro City - Limang
(5) agrarian reform beneficiary
organizations (ARBOs) mula sa
mga lalawigan ng Misamis Oriental
at Bukidnon sa Northern Mindanao
ang lumagda kamakailan sa isang
memorandum of agreement (MOA)
sa Daesang Philippines Corporation
upang magkaroon ang kooperatiba
ng alternatibo at siguradong merkado
para sa kanilang kalidad na ani ng
cassava.
Ang
Daesang
Philippines
Corporation ay isang kumpanya sa
paggawa ng pagkain sa Timog Korea,
na may base ng mga operasyon na
matatagpuan sa Pasig City. Ito rin ay
nakikibahagi sa negosyo ng cassava
starch production, na may planong
magtayo ng processing plant sa loob
ng PHIVIDEC Industrial Estate
sa Tagoloan, Misamis Oriental, na
may target na pang-araw-araw na
kapasidad na 500 metriko tonelada.
Sinabi ni DAR-Northern Mindanao
Regional
Director
Zoraida
Macadindang na ang MOA signing
ay magkatuwang na pinangunahan
ng DAR, Department of Agriculture,
Department of Trade and Industry at
ng local government unit ng Region
10.
“Ang MOA ay nagsasangkot ng
paggawa ng kamoteng kahoy ng
ARBOs batay sa mga detalye
na kinakailangan ng Daesang,
na direktang bibili ng kamoteng
kahoy mula sa kooperatiba,” ani
Macadindang.
Iminungkahi ng Daesang na ipatupad
ang cassava processing project, kung
saan ang mga pangangailangan nito
sa negosyo ay makapagbibigay ng

kabuhayan, produksyon, at mga
pagkakataon na kumita ang mga
magsasaka ng kamoteng-kahoy ng
Northern Mindanao.
Sinabi ni Macadindang na ang
DAR ay nangako na magbibigay
ng mga farm input, traktora, mga
trak sa paghakot, at iba pang
kagamitan, access sa financing para
sa produksyon at marketing at tulong
sa pagbebenta bilang bahagi ng mga
suportang serbisyo para sa proyekto.
Ang presyo ayon sa kasunduan ay
nasa PHP 4.00 kada kilo kung saan
kasama ang LGU at DA upang
magsilbing mga independiyenteng
consultant na magbibigay ng listahan
ng mga benchmark na market price
reference na gagamitin sa panahon
ng negosasyon sa presyo.
Ang mga kalahok na ARBO na
pumirma sa kani-kanilang MOA
ay ang Midulao Agrarian Reform
Community
Cooperative
ng

Magsaysay,
Misamis
Oriental,
ang
Kabangasan-Mapua-Dahilig
Agrarian
Reform
Community
Cooperative ng Balingoan, Misamis
Oriental, ang Sampatulog ARB
Farmers’ Cooperative ng Alubijid,
Misamis Oriental, ang Mantibugao
ARB Farmers’ Cooperative ng
Manolo Fortich, Bukidnon at ang
BLISS
Lingion
Multipurpose
Cooperative ng Manolo Fortich,
Bukidnon.
“Kami ay nagpapasalamat sa
marketing agreement sa Daesang,
dahil ito ay maghihikayat sa amin,
mga magsasaka, na makisali sa
pagtatanim ng mas maraming
kamoteng kahoy na may isang
siguradong mamimili para sa aming
mga produkto. Sa pagtutulungan ng
iba’t ibang ahensya ng gobyerno
sa pagsasakatuparan nito, taospuso kaming umaasa na ang aming
pakikipagsapalaran sa negosyo

sa kumpanya ay magpapatuloy,”
ani
Kabangasan-Mapua-Dahilig
Agrarian
Reform
Community
Cooperative of Balingoan, Misamis
Oriental (KMDCC) outgoing chair
Erlinda D. Cagmat.
Sinabi niya na ang kasunduan ay
ang unang hakbang tungo sa isang
magandang kinabukasan sa mga
lokal na magsasaka at consolidator.
“Ang aming tapioca plant ay kukuha
ng lokal na talento at bibili ng mga
lokal na raw materials. Bilang
karagdagan, inaasahan namin ang
pag-unlad ng aming kumpanya.
Gagawa tayo ng magandang
kinabukasan
sa
pamamagitan
ng pagsasama-sama ng aming
kumpanya at ng komunidad upang
sama-samang
paunlarin
ang
industriya ng kamoteng kahoy,”
dagdag niya.
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DAR naglunsad ng coffee table book na “Lawyers to the
Benepisyaryo” sa Palawan

na ito, ang DAR Regional office
ay makakapaghatid ng kalidad at
napapanahong mga serbisyong
agraryo na tumutugon sa mga
pangangailangan at inaasahan ng

mga kliyente at stakeholder nito at panahon mula noong 1989, ang
madaragdagan ang kahusayan ng DAR regional office ay umuupa ng
mga operational unit nito.
office space.
Sinabi ni Regional Director Rodrigo
Realubit na sa pinakamahabang
Sundan sa pahina 3

Bilang pagpupugay sa magigiting
na “barefoot lawyers in the
department”, inilunsad kamakailan
ng Department of Agrarian Reform
(DAR) ang coffee table book sa
Coron, Palawan upang isalaysay
ang makabagong paghahatid ng
katarungang pang-agraryo, walang
sawang pagsisikap at pagbibigay

ng tunay at magiliw na agrarian
legal service ng rehiyon ng DAR
MIMAROPA.
Sinaksihan mismo ni DAR Secretary
Bernie Cruz ang paglulunsad ng
nasabing coffee table book sa
lalawigan ng Palawan, kung saan
binati nya ang DAR MIMAROPA
at sinaluduhan ang mga DAR

lawyers sa magandang naisip
nilang programa na “Lawyers to the
Benepisyaryo” kung saan ang mga
abogado ng ahensya ang pumupunta
sa mga ARB para pakinggan ang
kanilang mga hinaing at problema.
Sinabi ni Regional Director Atty.
Marvin Bernal na itinatampok ng
coffee table book ang pagsasakripisyo

ng mga abogado at legal na opisyal
sa DAR MIMAROPA habang
matapang nilang nilalabanan ang
mga panganib sa kalusugan na
banta ng COVID 19 at ang masipag
nilang paglalakbay sa lahat ng isla na
probinsya, para lamang magbigay ng
Sundan sa pahina 4
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legal na pagpapayo, pamamagitan
at iba pang alternatibong paraan ng
pagresolba ng hindi pagkakasundo.
“Ang agrarian legal assistance ay may
responsibilidad na pangalagaaan
ang mga karapatan ng mga farmer
beneficiaries, agricultural lessee’s
at iba pang manggagawa sa bukid
sa paraang may kasanayan sa
paglilingkod, hindi magastos at sa
paraang madaling mapuntahan,” ani
Bernal.
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Ibinunyag niya na madali maka
access sa mga serbisyo ng DAR
Lawyers ang mga stakeholder nang
walang mga paghihigpit, bago pa
man magkaroon ng pandemya.
“Sa pagpapataw pamahalaan ng
mga protocol sa kalusugan bilang
isang paraan upang maiwasan ang
pagkalat ng COVID 19, bumagal
ang paghahatid ng hustisya sa
agraryo,” aniya.
Binigyang-diin ni Bernal na sa

kasalukuyang mga hamon, ang
DAR MIMAROPA ay nagpatuloy
pa rin sa misyon nitong gampanan
ang marangal na responsibilidad
sa pamamagitan ng pagpapatibay
ng “Lawyers to the Benepisyaryo
program (LBP)” isang kakaibang
inobasyon para sa mga isla
ng lalawigan ng rehiyon na
naglalayong tumugon at magsilbi
sa ang pangangailangan ng lahat
ng stakeholder ng agrarian reform
program, lalo na ang agrarian reform
beneficiaries (ARBs).
Ipinaliwanag niya na ang LBP
ay isang innovative legal aid
clinic na inorganisa sa rehiyon ng
MIMAROPA, na may layuning
isulong ang hindi magastos at
mabilis na pagbibigay ng legal
assistance sa mismong pintuan o
pinakamalapit na tinitirhan ng mga
ARB na hindi maka punta sa mga
opisina ng DAR dahil sa kahirapan,
distansya at limitadong paggalaw

dahil sa health protocol na ipinataw
ng mga local government units at
Inter-Agency Task Force.
“Sa
pamamagitan
ng
LBP,
buong
pagmamalaki
naming
ipinahahayag na nalampasan ng
DAR MIMAROPA region ang target
nito sa mediation, kung saan 1,200
magsasaka at ARB ang nabigyan ng
serbisyong legal” pagtatapos niya.

DAR namahagi ng 525 computerized titles (c-titles) sa Bicol Region

Namahagi ang Department of
Agrarian Reform (DAR) sa Bicol
Region, Lunes, Mayo 2, 2022,
ng kauna-unahang computerized
individual land titles (c-titles) sa
mga agrarian reform beneficiary
(ARB) na dati ng pinagkalooban ng
lupa sa pamamagitan ng collective
certificate of land ownership award
(CCLOA).
Pinangunahan ni DAR Secretary
Bernie F. Cruz ang pamamahagi
ng 525 c-titles, na sumasakop sa
965.2426 ektarya ng mga lupain,
sa 522 ARB upang palakasin ang

kanilang land tenure security at
property rights.
“Ito ang legal na patunay at ang
seguridad ng inyong mga indibidwal
na karapatan sa lupa. Inaasahan
namin na ito ay maghihikayat sa
inyo na mamuhunan sa inyong ariarian at magpatibay ng mas mahusay
na mga teknolohiya para sa higit na
produktibo at mas mataas na kita,”
ani Cruz
Ipinahayag ni DAR Bicol Regional
Director Rodrigo Realubit na ito
ang unang set ng mga c-titles na
ipinamahagi sa rehiyon.

“Nadaanan natin ang matrabahong
proseso sa pag-validate sa mga lupain
at pagresolba ng iba’t ibang isyu at
alitan sa lupa at di-pagkakasundo ng
mga magsasaka. Siniseguro namin
ang patas at makatarungang pag-isyu
ng bago, indibidwal at computerized
na titulo ng lupa sa mga ARB,”
aniya.
Ang mga lupang ipinamahagi ay
mula sa mga lalawigan ng Albay
na may 66.16 ektarya; Camarines
Norte, 243.89 ektarya; Camarines
Sur A, 129.59 ektarya; Camarines
Sur B, 113.88 ektarya; Masbate,

220.31 ektarya; at Sorsogon, 191.38
ektarya.
“Matagal na naming hinihintay na
mangyari ang araw na ito, upang
magkaroon ng malinaw at tiyak
na pagmamay-ari ng mga parsela
ng lupang aming sinasaka,” ani ni
Rogelio Sabas, 66 taong gulang,
isang ARB mula sa Bariis, Legazpi
City.
Ang mga c-title ay ipinamahagi sa
ilalim ng Support to Parcelization
of Lands for Individual Titling
(SPLIT) Project, isang proseso ng
indibidwal na paghahati-hati at
pagtukoy ng mga eksaktong sukat
at hangganan ng mga lugar na
sakop sa ilalim ng Comprehensive
Agrarian Reform Program (CARP),
na kinasasangkutan ng mga
naipamahaging mga lupa sa mg ARB
sa pamamagitan ng CCLOA.
Ang lalawigan ng Sorsogon ang
unang nakabuo ng c-title, ang kaunaunahang mga ARB na nakabayad
ng buwis, at ang unang grupo ng
ARB nakabuo ng land amortization
payment sa Land Bank of the
Philippines (LBP).
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DAR gumawa ng mga madiskarteng legal na
proseso para sa proyektong SPLIT

TALISAY,
BatangasAng
Department of Agrarian Reform
(DAR)
ay
kasalukuyang
nagsasagawa ng apat na araw na
estratehikong
pagpaplano
para
sa mga legal na proseso, legal
na template at pagsasapinal sa
pagresolba ng mga kaso para sa
Support to Parcelization of Lands for
Individual Titling (SPLIT) Project
ng ahensya.
Ang proyekto, na isa sa mga
pangunahing gawain ng DAR na
ipinapatupad sa buong bansa, ay
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naglalayong pahusayin ang seguridad
ng panunungkulan, at palakasin ang
mga karapatan sa ari-arian ng mga
agrarian reform beneficiaries (ARBs)
sa pamamagitan ng subdivision ng
certificates of landownership awards
(CLOAs) na dating inisyu ng samasama ng ahensiya.
Sinabi ng Rene Colocar, National
Project Director para sa SPLIT,
na ang aktibidad ay nakatutok sa
paggawa at pag-update ng mga legal
na proseso, mga form ng dokumento

at template na kailangan para
mapabilis ang pagresolba ng mga
kaso at makabuo (generate) ng mga
indibidwal na titulo para sa ARBs.
“Nais din naming tukuyin ang
iba’t ibang hamon na haharapin
ng aming mga legal team at
ihanda sila sa paggawa ng
kinakailangang interbensyon at ang
mga kinakailangang hakbang sa
pagresolba sa mga isyu at problema”
sabi ni Colocar.
Ayon kay Colocar, sa 1.6 milyong

ektarya na target para sa individual
titling, ang project SPLIT ay
nakapag-validate na ng 36,000
ektarya ng lupa at handa na para sa
pag-paparsela.
“Mahaba-haba pa ang mga trabaho
bago matapos ang proyekto sa 2024,
kaya pinag-iisipan ng ahensya na
palawigin ang proyekto ng tatlo
hanggang limang taon pa,” Colocar
said.
Sundan sa pahina 5

Sa unang bahagi ng taong ito,
sinimulan ng DAR ang pamamahagi
ng mga indibidwal na titulo na naiparsela mula sa mga collective CLOA
sa Luzon, Visayas at Mindanao.
Sinabi ni DAR Bureau of Agrarian
Legal Assistance at Concurrent
Deputy National Director for
ESS, Legal at Grievance Redress
Mechanism na si Atty. Marjorie P.
Ayson, na natapos na ng legal team
ng Central Office ang pag-bahagi
ng na-update at binagong mga
alituntunin at pamamaraan sa pagparsela ng mga lupain na may mga
kolektibong CLOA sa lahat ng mga
legal na opisyal at tagapagpatupad
ng SPLIT sa tulong ni DAR Assistant
Secretary Jim Coleto, bilang regional
speaker.
“Ang aktibidad sa pagpaplano na ito
ay tutugon sa mga hamon na ating
kinakaharap, at ito ay magbibigay sa
ating mga legal na opisyal at tauhan

ng naaangkop na mga estratehiya na
gagawing mahusay ang pagpapatupad
ng proyekto. Sisiguraduhin din nito
na ang hustisya ay maipapatupad
nang maayos,” ani Ayson.
Ang SPLIT Project ay ipinatupad

ng DAR sa pakikipagtulungan
ng Department of Environment
and Natural Resources, Land
Registration Authority, Registry of
Deeds, Land Bank of the Philippines,
National Commission on Indigenous

Peoples at Department of Interior
and Local Government.
Ang apat na araw na strategic
planning ay nagsimula noong
Martes, Mayo 3 at tatakbo hanggang
Mayo 6 sa Talisay, Batangas.

DAR-Sarangani at GenSan nakagawa
ng unang 520 c-titles sa ilalim ng
proyektong SPLIT

GENERAL SANTOS CITY –
Nakagawa ang Department of
Agrarian Reform sa Sarangani at
General Santos City ng kanilang
unang 520 computerized titles
(C-Titles) sa ilalim ng Support
to Parcelization of Lands for
Individual Titling (SPLIT) Project
ng kagawaran.
Ipinaliwanag ni Cenon S. Original,
Provincial
Agrarian
Reform
Program Officer na “habang ang
mga collective certificates of land
ownership award (CCLOA) na inisyu
sa mga agrarian reform beneficiaries
(ARBs) noon ay nagbigay sa kanila
ng karapatan na magsaka ng kanilang
sariling mga lupa, ang pamamaraan
ng indibidwalisasyon sa ilalim
ng SPLIT Project na nagtatapos
sa pagpapalabas ng C-Titles, ay
magbibigay sa kanila ng malakas
na pagmamay-ari ng kanilang mga
lupain batay sa aktwal na lugar na
kanilang sinasaka.”

“Sa kanilang mga indibidwal
na titulo, ang bawat magsasaka
ay mayroon na ngayong ganap
na kontrol sa pamamahala ng
kanyang lupain upang ito’y maging
produktibo,” sabi ni Original.
“Mula sa collective CLOA na
nakarehistro sa ilalim ng Vineyard
Agrarian Reform Beneficiaries
Cooperative
(VARBC)
na

sumasaklaw sa 478 ektaryang lupain
sa Brgy. San Jose, General Santos
City, may kabuuang 292 mga ARB
ang malapit nang makatanggap
ng kanilang c-titles sa seremonyal
na paggawad sa mga susunod na
linggo,” dagdag ni Original.
Kinilala ni Original ang sama-samang
pagsisikap ng SPLIT provincial
project management office at mga

miyembro ng technical working
group, ang field validation team, at
ang pangasiwaan, at hinamon sila
na ibigay ang kanilang makakaya
upang mag-ambag sa mabilis na pagproseso ng pag-parsela ng collective
CLOAs.
Ang mga nakakompyuter na titulo
na nabuo sa lungsod na ito ay naging
posible sa pakikipagtulungan ng
DAR sa Registry of Deeds.
Ang proyekto na nagsimula noong
Oktubre 2020, ay magtatapos sa
2024. Ang DAR ang nangunguna sa
pagpapatupad ng proyektong SPLIT
na pinondohan ng World Bank sa
pakikipagtulungan ng Department of
Environment and Natural Resources
(DENR),
Land
Registration
Authority (LRA), Registry of Deeds
(ROD), Land Bank of the Philippines
(LBP), National Commission on
Indigenous Peoples (NCIP), at
Department of Interior and Local
Government (DILG).
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DAR pinuri ang 95 mangagawang
nakapasa sa 2021 Bar exams
TALISAY, Batangas—Pinamunuan
ni Department of Agrarian Reform
(DAR) Secretary Bernie Cruz ang
komunidad ng DAR sa pagbibigay
ng pagkilala sa 95 empleyado ng
ahensya na nakapasa sa 2021 Bar
examinations.
Ipinaabot ni Cruz ang kanyang
pagbati at pasasalamat sa mga
bagong abogado. Ang ilan ay
permanenteng empleyado, at ang iba
ay nasa ilalim ng contract of service.
“Congratulations sa lahat ng
nakapasa sa Bar examinations. Kung
mas marami tayong abogado, mas
makabubuti ito para sa ating mga
stakeholders,” ani Cruz.

Pinaalalahanan niya ang mga bagong
abogado na hindi lamang naniniwala
ang DAR sa kanilang potensyal
kundi maging sa kanilang kaalaman,
kasanayan, at tamang ugali bilang
mga lingkod-bayan.
“Tandaan na bawat isa sa inyo ay
may tungkuling dapat gampanan,
trabahong dapat gawin. Inaasahan
ko na ang tagumpay na ito sa inyong
mga karera, ay patuloy ninyong
ibibigay ang inyong makakaya sa
pagtulong sa ating mga magsasaka na
maiangat ang kanilang pamumuhay.
Magsimula at manguna kayo sa mga
magagandang ideya na magpapabuti
sa ating pagsisilbi sa bayan,” ani

Cruz.
Sa 95 na pumasa sa bar, 9 ang
nagtatrabaho sa DAR Central Office
sa Quezon City; tig-isa sa Rehiyon
IX at Caraga; 2 sa Rehiyon II, XII
at IV-A; 3 sa Rehiyon IV-B; 8 sa
Rehiyon III; 17 sa Rehiyon V; 9 sa
Rehiyon VI; 7 sa Rehiyon VII; 6 sa
Rehiyon VIII; 9 sa Rehiyon X; 16
sa Rehiyon XI; at 3 sa Cordillera
Autonomous Region (CAR).
Ibinahagi ni Undersecretary for legal
affairs Luis Meinrado Pañgulayan
ang kanyang optimismo para sa
matagumpay na Bar examinees
sa isinasagwang pagpaplano ng
DAR para sa mga legal na proseso,

legal na template at pagsasapinal
na pagresolba ng mga kaso para sa
Support to Parcelization of Lands for
Individual Titling (SPLIT) Project
ng ahensya na ginanap dito Mayo 5.
“Ito ay mabuti para sa patuloy na
programa ng DAR na palakasin
ang legal na arsenal nito,” ani
Pañgulayan, na binanggit na marami
sa mga bagong abogado ay nagtapos
ng abogasya at nagtatrabaho bilang
mga legal na opisyal para sa proyekto
ng SPLIT ng ahensya.
Sundan sa pahina 6

5

Mula sa pahina 5

Mula sa pahina 6

“Each ARB is set to be awarded
a 75-square-meter house-and-lot.
The total project area in each site
includes the 1,500 square meters
of community facilities and 4,208
square meters of housing utilities
in Magsaysay and 3,615 square
meters of housing utilities in
Kolambungan,” she said.
Macadindang said that DAR will
continually monitor the progress
of the project and has committed
to
provide
support
services

“Huwag kalimutan na karamihan
sa ating mga kliyente ay mga
magsasaka. Upang maunawaan sila
at ang kanilang sitwasyon, palaging
ilagay ang iyong sarili sa kanilang
mga posisyon. Maging mabait,
maunawain at higit sa lahat, maging
patas,” payo ni Pangulayan sa mga
bagong abogado.
Ang digitized Bar exam ay ginanap
sa loob ng dalawang araw noong
Pebrero 4 at 6 sa magkakaibang
lugar.

DAR, DTI palalakasin ang cacao production sa Sarangani

Nagkaloob
kamakailan
ang
Department of Agrarian Reform
(DAR) sa lalawigan ng Sarangani
sa pakikipagtulungan sa Department
of Trade and Industry (DTI) ng
hands-on training sa cacao tableya
production sa mga magsasaka ng

Barangay Baliton, sa bayan ng Glan
upang makatulong sa pagpapaunlad
sa cocoa production ng lalawigan.
Dalawampung (20) mga kasapi
ng Barangay Agrarian Reform
Council and Farmers Association
(BARCFA) ang nabigyan ng tama

at makabagong kasanayan sa cacao
tableya production at pamamahala
nito.
Ayon kay BARCFA Vice-President
Rodrigo Escoba ang training ay
makatutulong upang makagawa
sila ng mas maraming tableya at
makadaragdag sa kanilang kita.
“Ang cacao tableya ay makadaragdag
ng halaga sa aming kabuhayan.
Umaasa ako na mas marami pang
kasapi ang mahihikayat na magproduce at mag-market ng kanilang
cacao tableya hanggang sa ito ay
makilala sa buong lalawigan,” ani
Escoba.
Idinagdag pa ni Escoba na sa patuloy
na pagsuporta ng DAR sa pagpapaangat ng kanilang pamumuhay,

ang kanilang cocoa tableya ay
siguradong
magtatagumpay
pagdating ng panahon.
Ang DAR sa pamamagitan ng
Agrarian Production Credit Program
ay nagbigay sa BARCFA ng P24milyong loan noong 2017, na
kanilang ginamit bilang capital sa
kanilang cacao-production.
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BJMP, Samar farmers sign marketing agreement

TACLOBAN CITY – A farmer
organization based in Marabut,
Samar thanked the Department
of Agrarian Reform (DAR) for
introducing them to institutional
buyers as steady markets for their
products.
Hipolito Maligmat, Chairman of
the Hilaba Farmers Association
(HFA), was so happy to tie up with
the Bureau of Jail Management and
Penology (BJMP), specifically the
Tacloban City Jail Male Dorm, as a
sure market for their fresh eggs.
Earlier this month, Maligmat and
Jail Chief Inspector Bernardino
Edgar Camus signed a marketing
agreement where HFA will be the
jail’s supplier of fresh eggs for the
consumption of persons deprived of
liberty (PDLs).
Maligmat and Camus agreed that
HFA will deliver no less than 24

trays of fresh eggs every month to the
said facility and will be paid based on
the prevailing market price.
According to Maligmat, “aside
from fresh eggs, our organization
has a sufficient supply of other farm
commodities, the most popular of
which is lettuce.”

Camus commented, “we hope this
will continue so we can help the
farmers, while for the Bureau, we
can buy cheaper and nutritious food
for our PDLs.”
The tie-up between DAR, BJMP, and
the cooperative was facilitated by
Salfie Macalde and James Albia of

DAR Samar Provincial Office under
the Enhanced Partnership Against
Hunger and Poverty (EPAHP)
program.
Hilaba Farmers Association is one
of the agrarian reform beneficiaries’
organizations assisted by DAR
and connects them to institutional
markets, like government hospitals
and military camps, to forge
marketing agreements in support of
ARBO products.
The signing was held at the Tacloban
City Jail Male Dorm. It was
witnessed by Melecia Ong, Chief of
the Agrarian Reform Beneficiaries
Development
Sustainability
Program (ARBDSP) Division of
the DAR Regional office 8, and
SJO3 Ferdinand Ordovez, Chief
Operations Officer of the Tacloban
City Jail Male Dorm.
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DAR breaks ground for two housing sites for Lanao del Norte ARBs

The Department of Agrarian
Reform (DAR) in Northern
Mindanao recently broke ground
on two (2) project sites in the
municipalities of Magsaysay and
Kolambugan in Lanao del Norte
to build houses for the agrarian
reform beneficiaries (ARBs) under
the Building, Adequate, Livable,
Affordable, and Inclusive Filipino
Communities (BALAI) project, a

6

joint undertaking of the DAR with the
Department of Human Settlements
and Urban Development (DHSUD).
Northern
Mindanao
Regional
Director Zoraida Macadindang
thanked the local government units
(LGUs) for supporting the project by
providing the location to construct
the housing project and congratulated
the participating agrarian reform
beneficiaries organizations (ARBOs).

“Finally, this ground-breaking marks
the commencement of building
the housing project for our ARBs,”
Macadindang said.
She disclosed that the housing
project in Magsaysay is set to be
built on a 24,324-square-meter land
located and donated by the LGU of
Barangay Lumbac and targeted to
be provided to 144 ARBs of Daan
Campo Farmers’ Multipurpose

Cooperative (DCFMPC).
The housing project in Kolambugan,
on the other hand, is set to be built on
a 25,000-square-meter land located
and donated by the LGU of Barangay
Kulasihan and is intended for the 152
ARBs of the Santo Niño–Sucodan
Agrarian Reform Community Credit
Cooperative (SSARCC).
Sundan sa pahina 7

and livelihood projects to the
beneficiaries.
Lanao del Norte Governor Imelda
Dimaporo thanked DAR for
providing the dream project of the
farmers who will eventually live in
it.
“They are not expecting that their
dream, of not only owning an
agricultural land but also of a decent
house, would be fulfilled with this
kind of housing program from the
DAR,” Dimaporo said.
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DAR,

Kabankalan LGU nagkasundo
labanan ang gutom at kahirapan

Nagkasundo
kamakailan
ang
Department of Agrarian Reform
(DAR) sa Negros Occidental upang
paigtingin ang kampanya laban sa
gutom at kahirapan sa paglagda
sa memorandum of understanding
kasama ang sa lokal na pamahalaan
ng Kabankalan para sa programang
Enhanced Partnership Against
Hunger and Poverty (EPAHP).
Ayon kay Western Visayas Assistant
Regional Director Lucrecia Taberna,
sa ilalim ng EPAHP, tinutulungan
ng ahensya ang mga miyembro
ng agrarian reform beneficiaries
organizations (ARBOs), partikular
ang mga miyembro ng Sitio Flora
Agrarian Reform Cooperative
(SFARC) sa Barangay Hilamonan,
upang mai-ugnay ang kanilang mga
produkto sa iba’t ibang pamilihan.
“Nasalanta
ang
ating
mga
magsasakang-benepisyaryo
ng
pandemya ng Covid 19 at ng bagyong
Odette na kahit hanggang sa ngayon
ay nanatili silang bumabangon,
at ang ahensya ay humahanap ng
posibleng alternatibo para mabigyan
ng agarang tulong ang ating mga
ARBO,” ani Taberna.
Sinabi niya na ang proyektong

EPAHP ay isa sa mga programang
tumutugon sa mga pangangailangan
ng mga magsasakang-benepisyaryo
partikular sa mga naranasan nilang
mga kalamidad.
Sinabi ni Provincial Agrarian Reform
Program Officer II Arnulfo Figueroa
na ang mahalagang layunin ng
EPAHP ay upang mabawasan ang
gutom at mapabuti ang sitwasyon
sa nutrisyon ng mga target na
benepisyaryo.
“Ang programa ay naglalayon din na
tulungan ang ating mga benepisyaryo
na madagdagan ang kanilang kita
sa pamamagitan ng Support to
Agro-Enterprise
Development
at iba pang mga programang
pangkabuhayan upang mapabuti ang
kanilang teknolohiya at pasilidad ng
produksyon,” ani Figueroa.

Sa ilalim ng nasabing kasunduan,
nagkasundo ang DAR at Kabankalan
LGU na magbigay ng Php
340,000.00 halaga para sa hard at
soft components ng proyekto.
Kabilang dito ang Php 240,000.00 na
halaga ng mga suportang pasilidad at
kagamitan tulad ng bahay ng baboy
na may biogas digester, 1000 litro na
overhead polyethylene tank, vermin
housing at 1.0 HP electric motor
pump mula sa balon hanggang sa
tangke.
Samantala, Php 100,000.00 naman
ang ilalaan ng DAR para sa business
development services tulad ng
pagsasagawa ng project technology
related training at pagbili ng office
supplies.
Nag-ambag naman si Kabankalan
Municipal Mayor Pedro Zayco ng

para

Php75,000.00 mula sa pamahalaang
lungsod na ilalaan para sa mga
gastusin sa paggawa.
“Nais kong ipahayag ang aking
pasasalamat sa DAR sa pagpili sa
SFARC upang maging EPAHPrecipient. Bilang isa sa mga chief
executive na naniniwala na ang
agrikultura ay isa sa magiging
daan tungo sa pag-unlad, ang lokal
na pamahalaan ng Kabankalan ay
tumukoy ng maraming suportang
serbisyo para sa ating mga
magsasaka,” ani Zayco.
Nangako si Zayco na magbibigay ng
libreng mga punla at maglalaan ng
karagdagang pondo para sa pagbili
ng mga pataba.
Nagpahayag ng pasasalamat ang
Chairperson ng SFARC na si
Francisco De Guzman sa ahensya
na sinabing kung wala ang DAR, ay
hindi makakayanan ng magsasaka
ang mga pagsubok.
“Nandito kami, umaani ng bunga
mula sa aming mga lupa, dahil sa
mga programa at bungkos ng mga
suportang serbisyo mula sa DAR.
Napakaswerte namin,” De Guzman
said.
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Lahat ng malaki nagsimula sa maliit, kwento ng
kooperatiba ng Surigao del Sur

Feature Story

Ang libo na nagiging isang milyon
... isang maliit na ideya ay nagiging
isang malaking pangarap na
umasenso sa buhay sa pamamagitan
ng pagtutulungan.
Habang nakaupo at nag-aapruba
ng loan application ng mga
miyembro, nagkuwento si Manager
Maryjane Magamayo tungkol sa
kanilang organisasyon, ang Ugoban
Multipurpose Cooperative (UMPC).
“Malaking hamon ang pamamahala
sa isang coop, iba’t ibang problema
ang maaaring maranasan. Ngunit
sa pamamagitan ng pagsusumikap,
patuloy na pagtatrabaho ng mga
opisyal at ang pagtutulungan
ng bawat miyembro, nakamit
ng UMPC ang tagumpay nito,”
panimulang pahayag ni Magamayo.
Ang UMPC ay isang primary
agrarian
reform
beneficiary

organization (ARBO) sa Tagbina,
Surigao del Sur, na ang sentral na
negosyo ay ang consumer store at
ang microfinance lending.
Nagsimula ang consumer store

ng UMPC sa maliit na kapital mahigit Php1.4 milyon at umabot na
na Php1,500.00 na itinayo ng sa 500,000 pesos na average na tubo
labinlimang (15) miyembro nito. sa isang taon.
Pinangasiwaan nila ito ng maayos at
Sundan sa pahina 8
sa kasalukuyan ay lumaki na ito sa
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“Ang
Ugoban
Multi-purpose
Cooperative (UMPC) ay inorganisa
ng Philippine Paper Industry
Corporation of the Philippines
(PICOP) noong 1990 sa loob ng
kanilang Community Development
Organization Program. Noong 2004,
dahil sa pagkakabuo ng agrarian
reform community sa munisipyo
ng Tagbina sa lalawigan ng Surigao
del Sur, naging isa ang UMPC sa
mga kooperatiba na tinulungan ng
Department of Agrarian Reform.
Kahirapan, walang accessibility sa
merkado at mahal na presyo ng mga
pangunahing pangangailangan ang
mga dahilan na nag-udyok sa amin
na makipagsapalaran sa consumer
store at microfinance lending
business,” paggunita ni Magamayo.
Ang Microfinance ay ipinakilala
ng DAR noong 2016. Nagsimula
ito nang dumalo ang mga opisyal
ng UMPC sa pagsasanay sa
microfinance na isinagawa ng
DAR sa pamamagitan ng Agrarian
Reform Beneficiaries Development

Sustainability Program (ARBDSP)
program sa ilalim ng Enterprise
Development & Economic Support
(EDES).
Ang pagpapahiram ng pera sa mga
miyembro ng UMPC ay naging
daan upang hindi na sila pumunta
sa mga bangko upang makakuha ng
pautang para sa kanilang pagsasaka
at iba pang pangangailangan.
Pinakamahalaga, ang mga miyembro
ay nakakakuha ng patronage refund
kumpara sa ibang mga institusyon ng
pagpapautang.
Nitong Disyembre 2021, 145
na miyembro na ang naka-avail
ng kanilang loan services na
nagkakahalaga ng halos P5-million.
“Para madagdagan ang negosyo at
kita ng aming coop, at makatulong
sa aming mga kapwa magsasaka,
sinimulan namin ang informal
microfinance lending. Ang DAR
ay nagsagawa ng mga libreng
pagsasanay sa microfinance lending
para mapatakbo namin ng maayos
ang negosyo. Ipinakilala nila sa amin

ang tamang sistema kung paano
patakbuhin ang ganitong uri ng
negosyo. Mula noon, ito ay lumago
mula sa maliit na capital investment
na Php180,000.00 hanggang P6.2
milyon sa loob ng (5) limang taon.
Hanggang ngayon, matagumpay
na napanatili ng ating coop ang
microfinance lending business”, ani
Magamayo.
Ang UMPC ay grupo ng 302
agrarian reform beneficiaries at
magsasaka ng palay, mais, at kape,
at sa ngayon, tinutugunan ng koop
ang problema ng kanilang mga
miyembro na magkaroon ng kapital
para sa produksyon ng mga sakahan
sa mas mababang rate ng interes.
Malayo na ang narating ng UMPC.
Patuloy silang tumutugon sa mga
pangangailangan ng komunidad.
Kahit na nasa malayong lugar ang
kooperatiba, hindi na mahirap
bumili ng pang-araw-araw na
pangangailangan dahil sa kanilang
consumer store. Hindi na problema
ang access sa credit ng mga

miyembro nito.
Ilan sa mga nakatulong sa katatagan
at kooperatiba ay ang mahigpit na
pagpapatupad ng kanilang mga
patakaran lalo na sa pangongolekta
ng mga bayarin ng mga miyembro,
pagpapabuti
sa
sistematikong
financial at non-financial records,
patuloy na pagsasanay para sa mga
masisipag nitong opisyal at higit sa
lahat, ang kooperasyon at suporta
ng lahat ng miyembro na sumunod
sa lahat ng patakaran ng kanilang
organisasyon.
“Nakadagdag sa kapanahunan at
katatagan ng ating kooperatiba ang
iba’t ibang proyekto at pagsasanay
na isinagawa ng DAR. Ngayon,
kahit nagpapatuloy ang pandemya,
nakaligtas tayo sa tulong ng
gobyerno sa pamamagitan ng
DAR. Nararamdaman namin ang
gobyerno, at ito ang pinaniniwalaan
naming gobyerno,” pagmamalaki ni
Mangayo.
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DAR nagpatayo ng turmeric processing
center para sa mga kababaihang
magsasaka ng Northern Samar
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LOPE DE VEGA, Northern Samar
-- Nagbukas ng bagong pintuan ng
mga oportunidad ang Department
of Agrarian Reform (DAR) sa mga
magsasakang-kasapi ng Samahan
ng Kababaihan sa Barangay
(SAMAKABA) nang magtayo ang
kagawaran ng isang processing
center dito.
Pinangunahan ni DAR Regional
Director Robert Anthony Yu ang turn
over ng turmeric processing center
sa Barangay Bonifacio na bukod sa
mga produktong gawa sa turmeric,
ang SAMAKABA ay nagbebenta rin
ng taro chips, at atsarang papaya.
Binigyang-diin ni Yu na ang
proyekto ay magpapataas ng kita ng
komunidad.
“Isa ito sa mga suportang serbisyo ng
DAR, at hindi lamang sa produksyon
ang aming nais na lumaki, nais din
naming madagdagan ang kalidad
at halaga ang produkto ng mga
magsasaka. Sa pamamagitan ng
pagproseso at pag-iimpake, maaari
nilang ibenta ang mga produktong
ito sa tamang presyo at tumubo ng
maganda ang kanilang negosyo,”
dagdag ni Yu.
Ipinaliwanag din niya ang tulong ng
DAR sa pamamagitan ng pag-aayos
ng komunidad, pagtatatag ng mga
koneksyon sa iba’t ibang ahensya,
pag-iimpake, at pagmemerkado ng
mga produkto upang maabot ang
mas maraming mamimili.
Sinabi ni Melecia Ong, Chief
Agrarian Reform Officer ng
DAR, na ang processing center ay
kailangang sumailalim sa proseso ng
pagpaparehistro sa Food and Drug
at Land transportation Office (FDALTO) para matiyak na makakarating

ang mga produkto sa mas maraming
pamilihan.
“Sa ngayon, dahil kinakailangan
pa ng karagdagang kagamitan ang
pasilidad, dapat unahin ng mga
miyembro ang paglilinang ng mga
materyales. Upang kapag fully
operational na ang processing center,
mas marami ang mag-oorder at
bibili,” ani Ong.
Ipinaabot ni Marivic Sardinia,
Pangulo ng SAMAKABA, ang
kanyang pasasalamat sa DAR at
mga katuwang na ahensya para
sa kanilang tulong. Binanggit
niya ang hamak na simula ng
organisasyon nang magsimula sila
sa pamamagitan ng pagkolekta ng
mga recycled na materyales noon, at
ngayon ay nakapagtatag na ng isang
kumikitang negosyo sa tulong ng
mga ahensya ng pamahalaan.
“Kami ay nagpapasalamat sa mga
katuwang na ahensya sa lahat ng
kanilang tulong, na kung wala
ito, hindi kami magkakaroon ng
pasilidad na ito. Palagi kaming
mangangailangan ng iyong tulong
upang makamit ang aming mga
layunin sa organisasyon. Ang
pasilidad na ito ay hindi masasayang
dahil titiyakin namin ang wastong
paggamit ng pasilidad na ito,”
dagdag ni Sardinia.
Ang SAMAKABA ay benepisyaryo
ng proyektong Village Level Farmfocused Enterprise Development
(VLFED)
na
naglalayong
mapahusay ang produkto ng mga
agrarian reform beneficiaries (ARBs)
sa pamamagitan ng pagkakaloob
ng mga pasilidad at kagamitan na
naaangkop sa negosyong pangagrikultura ng mga ARBs.
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DAR nagkaloob ng 560 ektaryang lupa at P33.3-M tulay sa mga
magsasaka ng Cagayan Valley

CAGAYAN VALLEY - Nagdala
ng oportunidad sa ekonomiya ang
Department of Agrarian Reform
(DAR) sa mga agrarian reform
beneficiaries (ARBs) sa bayan
ng Lal-lo sa pamamagitan ng
pamamahagi ng 560 ektarya na
lupang sakahan, at P33.3-milyong
halaga ng tulay sa bayan ng
Allacapan noong Mayo 11.
Sinabi ni DAR Secretary Bernie
Cruz na ang mga ipinamahaging
lupain ay pakikinabangan ng 546
ARBs mula sa mga munisipalidad
ng Solana, Lal-lo at Baggao.
Si Cruz, na nanguna sa ceremonial
distribution ng certificates of
landownership award (CLOAs)
sa Lal-lo, ay nagsabi na ang mga
magsasaka ay karapat-dapat na
makakuha ng lahat ng tulong na

kailangan nila dahil sila ay may
mahalagang papel sa pagliligtas sa
komunidad lalo na nitong panahon
ng pandemya.
“Marami tayong utang sa ating
mga magsasaka. Sa lahat ng mga
hamon na kanilang kinaharap noong
pandemya, nakapagbigay sila ng
pagkain para sa bansa, at ginagawa
pa rin nila iyon hanggang ngayon,”
ani Cruz.
Sinabi ni Cruz na sa 560 ektarya
na naipamahagi, 132 ektarya
ang ipinatupad sa ilalim ng land
acquisition and distribution (LAD)
ng ahensya, 404 ektarya sa ilalim ng
Executive Order No. 75 ng Pangulo,
at 23 ektarya sa ilalim ng proyektong
Support to Parcelization of Lands
for Individual Titling (SPLIT) ng
ahensya.

Sinabi ni Cruz na ang 404 ektarya
sa ilalim ng E.O. 75 ay mga
government-owned lands (GOLs).
Ipinaliwanag ng Kalihim na naging
posible ang pamamahagi ng mga
GOL sa paglagda ni Pangulong
Rodrigo Duterte sa batas ng
Executive Order (EO) No. 75, Serye
ng 2019, noong Pebrero 1, 2019,
na nag-udyok sa DAR na mabilis
na i-proseso ang pagsasailalim sa
nasabing mga lupain sa ilalim ng
Comprehensive Agrarian Reform
Program (CARP).
“Batay sa executive order ni
Pangulong Duterte, natukoy namin
ang Cagayan State University,
isang lupang pag-aari ng gobyerno,
na angkop para sa agrikultura para
ipamahagi sa mga kwalipikadong
benepisyaryo sa munisipalidad ng
Lal-lo,” ani Cruz.
Nagkaloob rin ang DAR ng tig-isang
ektarya ng lupa sa 30 agricultural
graduates upang hikayatin ang iba
pang mga kabataan na kumuha ng
kurso sa pagsasaka.
“Ipinagmamalaki rin namin na
iginawad ngayon ang 30 ektarya
sa 30 nagtapos sa agrikultura na
karamihan sa kanila ay nagtapos sa
Cagayan State University, upang
hikayatin ang mga kabataan na
makisali sa pagsasaka. Umaasa
kami na sa pamamagitan nito ay

makakamit ng bansa ang seguridad
sa pagkain,” ani Cruz.
Nagbigay din ang DAR ng mga
CLOA sa 35 ARB mula sa isang
landholding na matatagpuan sa
Baggao. Ang mga titulo ng lupa na
sumasaklaw sa pinagsamang lugar
na 23 ektarya ng lupang agrikultural
ay kinuha mula sa mga kolektibong
CLOA na hinati-hati ng DAR upang
maging indibidwal na titulo sa ilalim
ng Project SPLIT.
Na-turn over din ang isang bakal na
tulay na nagkakahalaga ng P33.3
milyon na matatagpuan sa Barangay
Pacpac sa bayan ng Allacapan.
Sinabi ni DAR Regional Director
Samuel Solomero na ang tulay ay
makatutulong sa 2,000 residente,
352 dito ay mga ARBs.
“Sa tulay na ito, madali nang
maihatid ng ating mga magsasaka
ang kanilang mga produktong
pang-agrikultura mula sa iba’t
ibang pamilihan at mga sentro ng
kalakalan,” ani Solomero.
Ang tulay ay ipinatupad sa ilalim
ng “Tulay ng Pangulo para sa
Kaunlarang Pang-Agraryo,” isang
pinagsamang proyekto ng DAR,
Department of Public Works and
Highways,
at
panglalawigang
pamahalaan ng Allacapan.
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DAR-Sarangani bubuo ng ika-19 nitong
agrarian reform community

Maasim, Sarangani – Bilang
hakbang
sa
palapit
na
pagsasakatuparan ng paglikha
ng ika-19 na agrarian reform
community (ARC) sa lalawigan ng
Sarangani, nagsagawa kamakailan
ang Department of Agrarian Reform
(DAR) sa lalawigang ito ng mga
serye ng konsultasyon sa mga
barangay ng Kanalo, Pananag, at
Lumasal sa bayan ng Maasim upang
mapaunlad ang pamumuhay ng
humigit-kumulang 1,100 agrarian
reform beneficiary (ARB) at iba
pang maliliit na magsasaka.
Ayon kay Agrarian Reform Program
Officer II Penie Louie Panuncillo
na ang Barangay Workshop
Consultations (BWC) ay bubuo ng
KALUPA ARC, na kumakatawan sa
mga barangay ng Kanalo, Lumasal
at Pananag.
Ang pagpapaunlad ng KALUPA
ARC ay naglalayong magkaroon
ng sustainable rural development
sa pamamagitan ng pagbibigay ng
iba’t ibang suportang serbisyo na
maaaring ma-access ng mga ARB.
“Kailangan nating marinig ang
kanilang mga pangangailangan,
gayundin ang kanilang mga
isyu at hinaing, upang maisama
ito sa iminumungkahing ARC

development plan, kung saan
makapag-rekomenda
tayo
ng improvement sa kanilang
pinagkakakitaan at malutas ang mga
gaps sa pag-unlad,” aniya.
Idinagdag pa ni Panuncillo na ang
BWC, na isinasagawa ng ARCTechnical Working Group, ay

isang mahalagang hakbang na
kinasasangkutan ng lahat ng mga
kinatawan ng sektor ng bawat
kinauukulang barangay.
Ang ARC ay isang barangay o isang
kumpol ng magkakadikit na mga
barangay na may kritikal na masa ng
mga magsasaka o manggagawang

bukid kung saan ipinapatupad
ang pangunahing proyekto para
sa pag-unlad ng programang
agraryo – kabilang na ang land
tenure improvement at epektibong
paghahatid ng mga suportang
serbisyo.
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DAR, DepEd sa Ilocos Norte nagsanib pwersa para
mapanatiling malusog ang mga Pilipinong mag-aaral at
isulong ang produkto ng mga magsasaka

DAR nagkaloob ng utility vehicle sa grupo ng magsasaka sa
South Cotabato
Banga, South Cotabato – Nagkaloob
kamakailan ang Department of
Agrarian Reform (DAR) provincial
office ng South Cotabato ng utility
vehicle na nagkakahalaga ng
Php300,000.00 sa Banga Agrarian
Reform Community Cooperative
(BARCCO).
Ang utility vehicle ay gagamitin
ng BARCCO, na matatagpuan
sa Barangay Malaya, upang
ipanghatid ng mga produktong
agrikultural sa mga piling bayan ng
South Cotabato at Sultan Kudarat.
Ayon kay Chief Agrarian Reform
Program Officer Lorna Garde ang
sasakyan ay naipagkaloob sa ilalim
Enhanced Partnership Against
Hunger and Poverty Program
(EPAHPP), kung saan ipinatutupad
ito ng ahensiya at ng iba pang
government agency upang maibsan
ang kagutuman at maseguro ang
food at nutrition security.
“Sa ilalim ng EPAHPP, ang
BARCCO ay lumagda ng isang

marketing agreement sa National
Nutrition Council XII noong
nakaraang bilang suporta sa Tutok
Kainan Dietary Supplementation
Program
kung
saan
ang
kooperatiba ay magtutustos ng mga
dry good, vegetables at iba pang
meat products sa mga naitalagang
muisipalidad,” ani Garde.
Layunin ng Tutok Kainan na
maiwasan ang pagkabansot sa
pamamagitan ng pagbibigay ng
mga masustansyang pagkain sa
mga kulang sa nutrisyon na mga
buntis at mga bata mula 6-23
buwan.
“Alagaan ninyo ang sasakyan at
seguruhin na maibibgay nito ang
layuning mapabuti ang inyong
pinagkakakitaan,” aniya.
Nagpasalamat naman si BARCCO
Chairman Sandro Simora sa
patuloy na pagbibigay-tulong ng
DAR habang sineseguro niya ang
pagpapanatili at maayos na lagay
ng sasakyan.
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Ilocos Norte– Lumagda kamakailan
ang Department of Agrarian
Reform (DAR) katuwang ang
Department of Education (DepEd),
Philippine Carabao Center (PCC)
at
Camguidan
Multi-Purpose
Cooperative (CMPC) sa isang
memorandum of understanding
(MOU) upang matiyak ang tuluytuloy na suplay ng sariwang gatas
at masustansyang pagkain para sa
School-Based Feeding Program
(SBFP) sa lungsod ng Batac.
Pinangunahan nina DAR Provincial
Agrarian Reform Program Officer
II Vic M. Ines at DepEd School
Division Superintendent ng lungsod
ng Batac na si Dr. Joel Lopez ang
paglagda sa isang MOU sa ilalim ng
programang Enhanced Partnership
Against Hunger and Poverty
(EPAHP).

Kinilala ni Ines ang pangunahing
papel na ginagampanan ng DepEd
sa paglaban sa kagutuman at ang
pagpapanatiling malusog ng mga
Plipinong mag-aaral sa pamamagitan
ng pagbibigay sa kanila ng
masustansiyang pagkain upang sila
ay magkaroon ng oportunidad na
maging mahusay na mamamayan
kasabay ng pagtulong sa mga
magsasaka upang mapanatili ang
matatag na merkado para sa kanilang
mga ani.
“Sa ilalim ng kasunduan, ang CMPC
ay patuloy na magsusuplay ng
sariwang gatas at masustansyang
mga produkton ng pagkain sa
DepEd bilang pangangailangan para
sa kanilang supplemental feeding
program,” aniya.
Binigyang diin ni Ines na ang
programa ay may dalawang (2)

layunin, una ay ang i-ugnay ang
mga agrarian reform beneficiary
organizations (ARBOs) at mga
miyembro nito sa mga matatag na
institusyunal na mga mamimili at
ang ikalawa ay ang pagkakaloob
ng masustansyang pagkain sa mga
kabataan.
“Naunawaan namin lahat kung
gaano kaimportante ang SBFP at
ang katapat nitong house-to-house
feeding program upang matugunan
ang layuning zero hunger,” aniya
Ipinahayag niya na sa panig ng
DepEd ay nangangako silang
susuportahan ang mga lokal na
ARBO sa pamamagitan ng pagbili
ng kanilang mga ani at iba pang
mga produktong agrikultural at iba
pang mga kalakal para sa SBFP at
ang DAR ay tutulong sa pagbibigay
ng suportang pang-teknikal, at mag-

DAR, NIA sa Cavite nagsagawa ng site
validation at briefing para sa pagtatayo
ng solar-powered irrigation system

at ang bilang ng mga agrarian
reform
beneficiaries
(ARBs)
na
makikinabang
para
sa
iminumungkahing 2023 proyektong
patubig sa Cavite.
Ang validation at briefing ay
isinagawa ng DAR at NIA sa mga
kinatawan ng Cavite agrarian
reform beneficiary organizations
(ARBOs), kabilang na ang BatasDao Agrarian Reform Beneficiaries
Association, Inc. sa Batas-Dao,
General Aguinaldo at Calumpang
Cerca Farmers Association, Inc. sa
Calumpang Cerca, Indang.
Sinabi ni Provincial Agrarian
Reform Program Officer II James
Arthur T. Dubongco na ang
panukalang SPIS, na nagkakahalaga
ng P8-milyon, ay pakikinabangan
ng mga residente, na karamihang
ay mga ARB sa lugar, at inaasahang

uugnay sa mga ARBO sa DepEd
bilang institusyunal na mamimili
bilang suporta sa pagpapatupad ng
SBFP sa ilalim ng EPAHP,” aniya.
Ang DAR-assisted ARBO ng
Camguidan MPC, bukod sa
pagsasaka, ay nagpapatakbo ng
milky bun processing center sa
pakikipagtulungan sa PCC.
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Nagsagawa
kamakailan
ang
Department of Agrarian Reform
(DAR) at ang National Irrigation
Administration (NIA) ng joint

10

site validation at briefing para sa
pagpapatayo ng Solar Powered
Irrigation Project (SPIS) upang
matukoy ang elevation ng site

magpapalago ng kanilang ani at kita
sa agrikultura.
“Labindalawa hanggang labinlimang
ektarya ng iminungkahing lugar ang
maaaring mapatubigan ng SPIS,
na sa kasalukuyan ay ang pinakaangkop na modernong pamamaraan
sa pagsasaka na kailangan sa lugar,”
aniya.
Ipinahayag ni Dubongco ang kanyang
pag-asa na sa pamamagitan ng SPIS
ay magkakaroon ng inspirasyon ang
mga ARB na gawing mas produktibo
ang mga lupaing iginawad sa kanila
ng DAR.
Aniya ang SPIS ay bahagi ng wholeof-government approach bilang
isang patuloy na pagsisikap ng DAR
upang matulungan ang mga ARB na
mapataas ang kanilang ani at kita at
maiangat ang antas ng pamumuhay
ng mga miyembro ng ARBO.

DAR, ANI gagamit ng e-commerce upang palakasin
ang pangkabuhayan ng mga magsasaka

Diliman, Quezon City - Lumagda
ng
isang
memorandum
of
understanding
(MoU),
Lunes,
Mayo 16, 2022, ang Department
of Agrarian Reform (DAR) at
AgriNurture, Inc. (ANI) upang
palakasin ang pangkabuhayan ng
mga agrarian reform beneficiaries
organization
(ARBO)
sa
pamamagitan ng digital marketing
at
mapagbuti
ang
kanilang
management capability.

Ang ANI, ay isang pribadong
kumpanya na nakikibahagi sa pagimport at pangangalakal ng mga
high-value crops, ay magsisilbing
institutional
buyer
ng
mga
agricultural product ng mga ARBO.
Magbibigay din ang kumpanyang ito
ng makabagong digital facility kung
saan tutulungan ang mga ARBO na
i-promote at i-market ang kanilang
mga produkto gamit ang teknolohiya
ng internet.

Sinabi ni DAR Secretary Bernie
Cruz na malaki ang maitutulong ng
partnership na ito sa mga agrarian
reform beneficiary (ARB) dahil sa
high value-added agriculture kung
saan mabibigyan sila ng oportunidad
na pataasin ang economic value ng
kanilang mga ani.
“Sa mga nagdaang taon, sa tulong
ng DAR, ang ating ARB ay naging
supplier ng mga food requirements
ng iba’t ibang government agencies.
Sa aktibidad na ito, ang ANI ang
magiging kauna-unahang private
sector na tatayong institutional
buyer ng ating mga magsasaka,” ani
Cruz.
Naniniwala si Cruz na ang aktibidad
na ito ay magdadala pa ng mas
maraming iba pang private entities
upang magbigay ng oportunidad sa
mas malawak at malaking merkado
sa mga agricultural product ng mga
ARB.
Sa ilalim ng MoU, ang mga ARBO
sa Region III at CALABARZON ang
unang beneficiary ng partnership.
Mabibigyan sila ng makabagong
digital facility na customized para
sa sektor ng agrikultura upang

mapadali sa mga magsasaka na
maka-adapt sa planong digital
transformation ng agricultural
industry.
Ayon kay ANI President Antonio
Tiu, karangalan para sa kanila na
magbigyan ang mga magsasaka ng
oportunidad upang mag-level up
ang kanilang output, lalo na ang
mga high-value product gaya ng
sariwang gulay at prutas.
“Kasama ang DAR, tutulungan natin
ang mga ARBO upang gumawa ng
farm plan at management base sa
market requirement,” ani Tiu.
Samantala, sinabi naman ni Support
Services Office Undersecretary
Emily Padilla na tutulungan ng
parthership na lalong lamaki ang
mga ARBO at mahikayat sila na
mas maging produktibo.
“Ang e-commerce na iaalok sa ating
mga ARBO ay makatutulong upang
mas mabilis silang kumonekta sa
iba’t ibang mamimili at maseguro
ang merkado para sa kanilang ani sa
pamamagitan ng mga institutional
buyers at consumers,” aniya.
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DAR, LGU ng Bago City
magtatayo ng pasilidad
ng patubig sa Negros
Occidental

Sinimulan ng Department of
Agrarian Reform (DAR) at ng
lokal na pamahalaan ng Bago City
sa Negros Occidental ang isang
hakbang upang labanan ang gutom
sa kanilang paglagda sa isang
memorandum of understanding
(MOU)
para
makapagpatayo
ng mga pasilidad ng irigasyon
para sa mga miyembro ng mga
magsasaka ng isang agrarian reform

beneficiary organization (ARBO),
na nakikibahagi sa produksyon ng
gulay, ay mapataas ang kanilang
mga ani.
Sinabi ni DAR-Western Visayas
Assistant
Regional
Director
Lucrecia S. Taberna na ang
kasunduan ay ipinatutupad sa ilalim
Sundan sa pahina 12
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ng Enhanced Partnership Against
Hunger and Poverty (EPAHP)
program ng gobyerno.
Sinabi ni Taberna na sa ilalim ng
kasunduan, ang DAR ay magbibigay
ng kabuuang halaga ng proyekto na
tatlong daan apatnapung libong piso
(P340,000.00) para sa pagtatayo ng
2.5 m x 2.5m x 2.5 m water concrete
tank.
Sa kabuuang halaga, dalawang
daan at apatnapung libong piso
(P240,000.00) ang inilaan para sa
pipelines at fitting materials at isang
daang libong piso (P100,00,000.00)
para sa mga gastusin sa paglalakbay,
mga gamit sa opisina at iba
pang mga gastos na nauugnay sa
teknolohiya at pagsasanay.
“Ang local government unit ng
Bago City, Negros Occidental
ay
magbibigay
ng
labor
manpower na may tinatayang
halagang limampung libong piso
(P50,000.00)
bilang
kanilang

project counterpart,” aniya.
Sinabi ni Taberna na ang Paghidaet Farm Workers Association
(PAFWA),
ang
direktang
benepisyaryo ng proyekto, ay
patuloy na nagbibigay ng mga
serbisyo sa mga miyembro
nito, sa pamamagitan ng iba’t
ibang aktibidad sa panlipunang
ekonomiya at pagpapalawak ng
mga serbisyo nito upang maisama
ang pagbibigay ng mga pasilidad ng
proyektong pangkabuhayan.
“Ang proyekto ay isang malaking
pagkakataon para sa PAFWA para
sa kanilang pag-unlad at ito ay isang
hamon sa kanila na dagdagan ang
mga miyembro nito upang maging
isang kooperatiba,” aniya.
Hinikayat din ni Provincial Agrarian
Reform Program Officer II Engineer
Arnulfo T. Figueroa ang asosasyon
na palawakin ang kanilang kasapian.
“Tutulungan at bibigyan ng DAR
ng kapangyarihan ang mga agrarian

reform beneficiaries (ARBs) at
ang kanilang mga ARBO upang
mapataas ang kanilang produksyon
at pakikipag-ugnayan sa agri-based
at mga kaugnay na negosyo.” sinabi
niya.
Sinabi ni Figueroa na ang proyekto
ay ipinatutupad upang suportahan

ang mga ARB upang sila ay
makapagbigay ng tuluy-tuloy na
suplay ng mga gulay sa BJMP at
mag-udyok sa kanila na pahusayin
ang kanilang produksyon sa
agrikultura.
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DAR ipakikilala ang Halal food industry bilang bagong
oportuniddad ng mga agrarian reform beneficiary

Nagsagawa
kamakailan
ang
Department of Agrarian Reform
(DAR)
ng
tatlong-araw
na
symposium sa General Santos
City upang irekomenda sa mga
concerned officials ng ahensiya ang
Halal food industry bilang bagong
oportunidad na mapagkakakitaan
ng mga agrarian reform beneficiary
(ARB).
Ang Halal ay mga pagkaing
maaring kainin ng mga Muslim ng
naaayon sa kanilang mga kaugalian
at sumusunod sa batas ng Islam.
Ayon
kay
DAR-Mindanao
Affairs and Rural Development
Office Undersecretary Ranibai
Dilangalen ang consultation at
conference workshop sa Halal

global business opportunities at
integrated farming, ay mas lalong
magpapalawig sa saklaw ng
negosyo ng mga oraganisasyon ng
mga magsasaka kung isasama ang
Halal food processing practices, at
magbubuksan ng mga oportunidad
sa mga agrarian reform beneficiaries
organizations (ARBOs) ngayong
panahon na ang pagsasaka ay may
malakas na kompetisyon.
“May mataas na demand sa Halal
industry, hindi lang sa ating bansa
kundi pati na rin sa ibang bansa, at
obligasyon natin na ipakilala ang
mga bagong posibilidad sa mga
magsasaka bilang dagdag sa mga
oportunidad na inialok na natin sa
mga nagdaang pandaigdigang pag-

unlad sa merkado,” ani Dilangalen.
Idinagdag pa niya na sinimulan niya
ang aktibidad na ito bilang paraan
ng DAR upang ipakilala sa mga
kalahok kung ano ang magagawa
ng multi-million industry sa
pagpapabuti sa pamumuhay ng mga
ARB.
Samantala, sinabi naman ni DAR
Soccsksargen Director Mariannie
Lauban-Baunto, na ang aktibidad
ay dumating sa tamang pagkakataon
dahil ito ay kasabay ng sa bilis ng
patuloy na pagbawi ng ekonomiya
sa buong mundo.
“Sa isang mas malawak na antas,
napaka-importante nito sa pagtugon
sa lumalaking alalahanin ng mga
benepisyaryo sa pagpapanatili at
pagbabago ng klima sa produksyon
ng sakahan,” aniya.
Sinabi ni Baunto na ang sektor ng

DAR sa pagkakaloob ng suportang
serbisyo ay nagbibigay ng mga
proyektong pangkabuhayan at
pasilidad na nakatuon sa mas mataas
na kita ng mga magsasaka.
“Ang kaganapang ito ay isang
napakagandang paraan sa pagorient sa mga kalahok kung ano
ang maitutulong ng iba pang mga
programa sa pag-iwas sa kahirapan
ng mga magsasakang-benepisyaryo
at pagpapanatili ng lupa, na laging
nakatuon sa pangako ng pag-asa at
isang magandang kinabukasan para
sa mga susunod na henerasyon,”
banggit ni Baunto.
Kabilang sa mga dumalo ay si DAR
Undersecretary for Special Concerns
Carim Panumpang gayundin ang iba
pang mga regional directors at mga
piling assistant regional director at
kanilang mga kinatawan.
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DAR namahagi ng 1,800
ektarya ng lupang
agrikultural at Php50-M
suportang serbisyo sa
1,074 ARBs sa
Zambo Peninsula
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Dapitan City, Zamboanga del
Norte - Inaasahan ng Department of
Agrarian Reform (DAR), Huwebes,
Mayo 19, 2022, ang paglakas ng
sektor ng agrikultura sa Zamboanga
Peninsula pagkatapos mamahagi
ng 1,800.6414 ektarya ng lupa sa
1,074 agrarian reform beneficiaries
(ARBs) at magkaloob ng iba’t ibang
support services projects na may
kabuuang halagang Php50.125-

milyon.
Sinabi ni DAR Secretary Bernie F.
Cruz na layunin ng suportang ito
ng pamahalaan na palakasin ang
mga magsasaka at mapagyaman ang
kanilang mga lupain.
“Ginagawa natin ito upang
magtagumpay ang mga magsasaka
sa kanilang sakahan. Makikinabang
Sundan sa pahina 11

ang bansa sa kanilang tagumpay
dahil sa maseseguro ang ating food
security, at darating ang panahon na
hindi na tayo aangkat ng pagkain
mula sa ibang bansa,” aniya.
Idinagdag pa ni Cruz na ang
aktibidad na ito ay naisakatuparan
dahil sa pagtutulungan ng mga
opisyal mula sa iba’t ibang ahensiya
at suporta ng lokal hanggang
national level.
Ang mga ipinamahaging lupain
ay mula sa mga lalawigan ng
Zamboanga del Norte, na may
1,123.2973 ektarya; Zamboanga Sur,
274.2169 ektarya; at Zamboanga
Sibugay, 403.1281 ektarya.
Ang mga support services project ay
binubuo ng iba’t ibang infrastructure

project gaya ng mga farm to market
road at irrigation facility, mga farm
machinery, farm input at livelihood
trainings.
Ang Zamboanga del Norte ay
nakatanggap ng proyektong may
kabuuang halaga ng Php24.24milyon; Zamboanga del Sur,
Php19.89-milyon; at Zamboanga
Sibugay, Php6.2-milyon.
Ayon kay Zamboanga Peninsula
Director Ramon Madroñal Jr.
kasama sa ipinamahaging lupa ay
ang computerized land titles sa ilalim
ng SPLIT (Support to Parcelization
of Lands for Individual Titling)
Project.
“Ang nakaragdag pa ng espesyal
sa aktibidad na ito ay ito ang

kauna-unahang pagkakaloob ng
computerized land titles sa lugar na
ito sa ating mga ARBs,” aniya.
Ang parcelization process ay ang
paghahati-hati ng mga sakop na
lupain sa ilalim ng Comprehensive

Agrarian Reform Program kung
saan naipamahagi ang mga lupa
sa mga ARB sa pamamagitan
ng collective certificates of land
ownership award.

Kooperatiba sa Negros Oriental umusbong dahil sa
agri-credit at microfinance

Feature Story by
Joanne R. Tolentino

Dalawampu’t-dalawang taon na ang
nakararaan, sa Barangay Bonbonon,
pitong
kilometro
mula
sa
munisipalidad ng Siaton, sa Negros
Oriental, isang grupo ng 13 agrarian
reform
beneficiaries
(ARBs)
ang inorganisa ng Department
of Agrarian Reform (DAR) at
naparehistro
sa
Cooperative
Development Authority (CDA)
bilang Bonbonon Farmers Agrarian
Reform Multi-Purpose Cooperative
(BOFARMPUCO).
Mula nga noon, sa pinagmulang
kakarampot
na
kapital
ng
kooperatiba na P3,800.00, ito ay
umabot na sa P27,958,900.00.
Nagsimula ang pakikibaka ng koop
nang bigyan ng Belgian Integrated
Agrarian Support Project (BIARSP)
ang BOFARMPUCO ng 20 kalabaw
noong 2001 sa ilalim ng AgriCredit
Program nito.
Sinubukan
ng
organisasyon
na palawakin ang programa
ngunit sa kasamaang palad dahil
sa kakulangan ng sistema sa
pagkolekta ng mga account, walang
maayos na recording at monitoring,
nagdusa ang kooperatiba sa
pananalapi. Tulad ng isang domino,
naapektuhan nito ang maraming
aspeto ng pagpapatakbo ng negosyo.
Noong 2005, sa isang bagong
pamamahala, ang kooperatiba, na
hinamon ng nakaraang kabiguan,
ay nag-access ng kredito na may
taunang interes na 8.5 % mula sa
United Coconut Planters Bank
(UCPB) para sa linya ng kredito
na P1M na nilayon para sa Agricredit re-lending sa kanilang mga
miyembro.
“Sa simula naramdaman namin ang
pangangailangan ng mga miyembro
na iangat ang kanilang buhay.
Nakita rin namin ito bilang isang
pagkakataon para sa karagdagang
serbisyo ng kooperatiba bukod
sa pagbuo ng mga trabaho para
sa mga miyembro,” ani Edelyn
Madal, General Manager ng
BOFARMPUCO.

Sa parehong taon, sinimulan din
ng BOFARMPUCO ang kanilang
Savings Program na may paunang
kapital na P4,322.00. Nang
may higit na determinasyon at
disiplina, dahan-dahang kinuha ng
BOFARMPUCO ang mga piraso
at nagsimulang umangat tungo sa
pagkamit ng Vision nito na maging
isang matatag at sustainable na
kooperatiba sa Negros Oriental.
Sa misyon ng pagbibigay ng mga
serbisyong pinansyal at panlipunan
para sa sosyo-ekonomikong pagunlad ng komunidad sa Negros
Oriental, ang BOFARMPUCO
noong 2008 sa ilalim ng World
Bank Project, ay nakakuha ng credit
mula sa National Association of
Training Centers for Cooperatives
(NATCCO) na may credit line na
P10M, na unang inilabas ang P5M
sa parehong taon.
Sa panahong ito, binuksan na ng
BOFARMPUCO ang sangay nito sa
Siaton na matatagpuan sa gitna ng
bayan.
Sa mga sumunod na taon, tumaas ang
share capital ng BOFARMPUCO sa

P22,356,108.38 at savings deposit
na P3,570,798.66. Kinailangan
ng kooperatiba na magbukas ng
collection center sa bayan ng Sta.
Catalina, Negros Oriental noong
2011 para sa mga miyembrong
naninirahan sa katimugang dulo ng
lalawigan.
Noong 2014, sa ikalawang taon
ng pagpapatupad ng Agrarian
Production Credit Program (APCP),
ang BOFARMPUCO, sa tulong
ng DAR ay naka-access ng credit
sa pamamagitan ng Land Bank
of the Philippines (LBP) para sa
produksyon ng pananim na may
inisyal na release na P2M. Sa
ngayon ay mayroon nang 3,356 na
miyembro ang BOFARMPUCO
na may share capital na
P6,941,114.43 at savings deposit na
P10,099,796.23.
Sa mga sumunod na taon, tumaas na
ang kanilang credit line sa P20M.
Nagkaroon sila ng pinagsamasamang releases mula sa APCP na
P26.1M sa pagtatapos ng 2019.
Bukod sa kanilang APCP Loan,
noong 2018 ay nag-avail din ang

BOFARMPUCO ng business loan
mula sa Department of Trade and
Industry (DTI) sa ilalim ng P3
Program na may 2% na interes kada
taon. Ang kanilang naaprubahang
linya ng kredito ay 20M. Sa ngayon
ay mayroon silang balanseng
P9.5M.
“Habang tumaas ang demand ng
aming mga kliyente, tumaas din
ang aming linya ng kredito. Hindi
kami tumigil sa paghahanap ng mga
pagkakataon mula sa iba’t ibang
programa ng kredito ng gobyerno sa
mas mababang interes,” ani Madal.
Tungkol sa pagpapatupad ng
patakaran sa kredito, ang halaga ng
pautang ay nakabatay sa kapasidad.
Ang koop ay nagsasagawa ng
wastong karakter o background
investigations, maayos o epektibong
koleksyon, at wastong pagsubaybay
sa mga account.
“Binibisita namin ang mga
miyembro o nanghihiram na may
mga negosyong micro entrepreneur
at pati na rin ang mga sakahan ng
Sundan sa pahina 14
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mga nag-a-avail ng agri-production
loan. Para sa mga nasa crop
production at business enterprise,
tinutulungan
namin
silang
madagdagan ang kanilang kita
sa pamamagitan ng pagtulong sa
kanila sa kanilang marketing. Ang
lahat ng ito ay nakasaad sa aming
patakaran,” dagdag pa niya.
Ngayon ang BOFARMPUCO
na nasa maturity level five, ay
mayroong
dalawang
sangay
(Siaton at Manjuyod) at dalawang
satellite offices (Sta. Catalina at
Zamboanguita) na may kabuuang
33 empleyado. Ang kooperatiba

ay may kabuuang 7,665 miyembro
(5,263 lalaki, 5,263 babae) kung
saan 2,154 ay mga miyembrong
ARB. Mayroon itong kabuuang
asset na P156,874,100.00, share
capital na P27,958,900.00 at savings
deposit na P86,460,937.00.
Totoo na sa mga pagpapala mula
sa itaas, ang mga pagkakataon
ay kumatok sa kooperatiba hindi
lamang isang beses, ngunit
makailang beses, isang mahalagang
premyo para sa kanila bilang mga
hindi sumusuko sa mga pagsubok
ng buhay.
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“Lahat ito ay kasinungalingan. Ang
lupa ay hindi exempted sa CARP.
Ang kanilang mga certificates of
land ownership award (CLOAs) ay
legal at may bisa. Kung mayroon
ang mga magsasaka niyan, walang
makapagpapaalis sa kanila sa
kanilang lupain,” ani Laña.
Sinabi ni Laña na ilang magsasaka
ang nahulog sa pandaraya na ito at
ngayon ay humihingi ng tulong sa

DAR para maibalik ang kanilang
mga lupain. Aniya, ang ilan sa mga
magsasaka ay pinakitaan umano
ng dokumento ng exemption sa
CARP ng kanilang mga lupain,
pinapirmahan din sila sa blangkong
dokumento na magsisilbing deed of
sale daw para sa kanilang lupa, may
nabigyan ng pera bilang kapalit para
sa kanilang mga CLOA.
Sa pagpupulong sa mga magsasaka,

ipinakita ni Laña sa kanila ang isang
sertipikasyon mula sa tanggapan
ng DAR-Quezon na nagsasaad
na walang file ng exemption ng
mga lupain sa saklaw ng CARP na
kinasasangkutan ng mga ari-arian
ng ARC sa Barangay Rosario at San
Jose sa kanilang mga talaan.
“Ang
dokumentong
ito
ay
nagpapatunay
na
ang
mga
magsasaka ay pinagsisinungalingan
ng mga taong ito mula sa
ARC. Sinasamantala nila ang
kamangmangan ng mga magsasaka
sa kanilang mga karapatan. Kaya
nga narito tayo para i-orient ang
ating mga ARB sa kanilang mga
karapatan sa kanilang lupain,” ani
Laña.
Aniya, tinitingnan na ngayon ng
DAR ang usapin at gagawa ng
mga hakbang upang matulungan
ang mga ARB na protektahan ang
kanilang karapatan sa kanilang
lupain.
Nangako si Laña na babalik sa
Mauban para kausapin ang alkalde
at ang kapulisan para hilingin
ang kanilang kooperasyon sa
pagprotekta sa mga magsasaka
mula sa panggigipit.
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DAR, DENR lumagda ng kasunduan para sa paglilipat ng 1,153
ektarya ng SIPLAS property sa ilalim ng CARP sa bisa ng EO 75
Nilagdaan
kamakailan
ng
Department of Agrarian Reform
(DAR)
at
Department
of
Environment and Natural Resources
(DENR) ang isang deed of transfer
para bigyang-daan ang pagsakop ng
bahagi ng Siargao Island Protected
Landscape and Seascape (SIPLAS)
area sa Siargao, Surigao Del
Norte sa ilalim ng Comprehensive
Agrarian Reform Program (CARP)
sa bisa ng Executive Order No. 75,
serye ng 2019.
Pinangunahan ni DENR Executive
Director Nonito M. Tamayo at
Regional Director Leomides R.
Villareal ang paglagda sa Deed of
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na isla nito sa hilagang-silangan
na bahagi ng Mindanao, lalawigan
ng Surigao del Norte ay idineklara
bilang protected area sa ilalim ng
kategorya ng protected landscape
at seascape, sa pamamagitan ng
Proclamation No. 902, ng Pangulo
ng Pilipinas.
Ang SIPLAS ay naglalaman ng
tinatayang lawak na 278,914.131
ektarya
bilang
protektadong
landscape at seascape.
Ang Executive Order No. 75, series
of 2019 ay nilagdaan ni Pangulong
Rodrigo R. Duterte na nag-uutos
sa lahat ng instrumentalidad ng
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DAR pinayapa ang takot ng mga
magsasaka na mapatalsik sa lupa

MAUBAN, Quezon Province-Binisita ng Department of Agrarian
Reform (DAR) ang mga agrarian
reform beneficiaries (ARBs) ng
Barangay Rosario at San Jose dito,
upang pakalmahin at palakasin
ang kanilang determinasyon sa
pakikipaglaban para sa kanilang
karapatang manatili sa kanilang
mga lupang sakahan.
Sinabi ni DAR Assistant Secretary
for external affairs John Laña na ang
pagpupulong sa mga magsasaka ay
inorganisa kasama ang Katarungan/
Rights Inc., isang non-government
organization (NGO) na ginanap sa
barangay hall ng Barangay Rosario.
Aniya, nakarating sa kanyang
tanggapan ang mga ulat mula sa
DAR sa Quezon at mula sa grupong
Katarungan tungkol sa umano’y
pang-ha-harass sa mga magsasaka
ng mga taga Achievement Realty
Corporation (ARC).
Sinabi ni Laña na ang mga
magsasaka ay hina-harass at
sinabihan na ang lupang kanilang
binubungkal ay exempted na sa
Comprehensive Agrarian Reform
Program (CARP) kaya dapat na
nilang isuko o ibenta ang kanilang
lupain pabalik sa ARC.

tamang pagse-survey.
“Ngayon
ay
pormal
kong
matatanggap ang deed of transfer na
naglalaman ng pinagsama-samang
lugar na 1,153.3644 ektarya ng
lupa sa mga munisipalidad ng Del
Carmen, General Luna, Pilar, San
Isidro, Burgos at Socorro,” ani
Villareal.
Ang Siargao Island Protected
Landscape and Seascape, ay ang
pinakamalaking marine protected
area sa Pilipinas.
Noong Oktubre 10, 1996 ang mga
terrestrial, wetland at marine areas
ng Siargao at ang mga nakapaligid

Transfer.
Sinabi ni DAR-Caraga Regional
Director Leomides R. Villareal na
batay sa pagsusuri at natuklasan
ng DAR validation committee,
ang ilang bahagi ng SIPLAS
ay itinuturing na alienable and
disposable (A & D) agricultural
government-owned land (GOL) sa
ilalim ng DENR at ito ay hindi na
aktwal na ginagamit para sa layunin
nito, at samakatwid ay maaaring
saklawin sa ilalim ng CARP,
sa pamamagitan ng EO 75, na
sasailalim sa pinal na delineasyon at
Sundan sa pahina 15

gobyerno na tukuyin ang mga
nakatiwangwang na pag-aari ng
pamahalaan na angkop para sa
mga layuning pang-agrikultura na
ipapamahagi sa mga kwalipikadong
benepisyaryo ng CARP.
Matapos makumpleto ang paglipat,
magpapatuloy ang DAR sa proseso
ng pagkuha at pamamahagi ng lupa.
Ang
mga
kwalipikadong
benepisyaryo ay mga magsasaka,
magsasaka o manggagawang bukid
na walang lupa o nagmamay-ari
ng wala pang tatlong ektarya ng
mga
lupang
pang-agrikultura;
mamamayang
Pilipino;
mga

residente ng barangay (o munisipyo
kung walang sapat na kwalipikadong
benepisyaryo sa barangay) kung
saan matatagpuan ang landholding;
hindi bababa sa 15 taong gulang sa
oras ng pagkakakilanlan, pagsusuri,
at pagpili ng mga benepisyaryo
ng magsasaka; at may kahandaan,
kakayahan,
at
kakayahang
linangin at gawing produktibo
ang lupa hangga’t maaari gaya ng
itinatadhana sa ilalim ng Seksyon
22 ng Republic Act No. 6657 o ang
Comprehensive Agrarian Reform
Law (CARL), gaya ng sinusugan.
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Mga magsasakang-benepisyaryo DAR nagsagawa ng validation upang
ipamahagi ang titulo ng lupa at
sa Negros Occidental nanumpa,
maitalaga ang mga ARBs sa Tarlac
pumirma sa isang kasulatan

CALATRAVA, Negros Occidental-Nanumpa at pumirma sa application
to purchase farmers’ undertakings
(APFU) ang anim agrarian reform
beneficiaries (ARBs) sa CalatravaToboso Municipal Circuit Trial
Court matapos na sila ay maging
kawalipikado upang tumanggap
ng mga lupaing sakop sa ilalim ng
Comprehensive Agrarian Reform
Program (CARP).
Ang mga lupain na pag-aari ni
Josefina F. Librando na matatagpuan
sa Brgy. Ang Winaswasan,
Calatrava,
Negros
Occidental
ay may kabuuang lawak na 12.8
ektarya.
“Ang aktibidad na ito ay
pagpapakita na ang mga magsasaka
ay dumaan sa screening process
at nakapasa upang maisama sila
bilang benepisyaryo ng CARP,”
ani Municipal Agrarian Reform
Program Officer Jonalyn Portrias.
“Ang daan patungo sa tagumpay
ay nagsisimula sa isang maliit na
hakbang. Ang oath-taking activity
na ito na pinamumunuan ng
ahensya ay alinsunod sa paghahatid
ng pagkakapantay-pantay. Lubos
naming ninanais na isakatuparan

ang aming misyon ng pagbibigay
ng katarungang panlipunan sa
aming mga magsasaka,” dagdag ni
Portrias.
Ayon kay Portrias, ang aktibidad
na ito ay isa sa mga pangunahing
gawain ng DAR upang maipamahagi
ang lupa sa ilalim ng CARP.
Ginagawa ito sa pamamagitan
ng
mandato
nitong
muling
pamamahagi ng lupang agrikultural
na pampubliko at pampribado para
sa mga magsasakang walang lupa
upang maseguro ang kanilang land
security, social equity, at maibigay
ang mga kinakailangang suporta
patungo sa kanilang kaunlaran.
Ang DAR ang pangunahing
ahensiya ng pamahalaan na
nagpapatupad ng CARP na
nagbibigay ng makatarungang
pamamahagi ng lupa, pagmamayari, pagiging produktibo sa
agrikultura, at seguridad sa
lupain ng mga magsasaka para sa
kanilang inaasahang magandang
pamumuhay.
Ang mga magsasaka ay nanumpa
sa harapan ni Judge Charmaine
B. Mascardo sa Calatrava-Toboso
Municipal Circuit Trial Court.

Concepcion, Tarlac - Nagsagawa
ang Department of Agrarian Reform
(DAR) ng tatlong araw, Mayo 2325, 2022, na validation activity sa
236 agrarian reform beneficiary
(ARB) sa Barangay Tinang sa bayan
na ito upang maipamahagi sa kanila
ang indibidwal na titulo ng lupa at
ma-install sila sa 200-ektaryang
DPPI landholdings.
Ang validation ay ang pakikipagusap ng personal sa mga ARB
upang maipakita nila ang mga
dokumentong nagpapatunay sa
kanilang pagkakakilanlan at ang
relasyon nila sa lupain.
Sinabi ni External Affairs and
Communication Operations Office
Assistant Secretary John Laña
na ang aktibidad na ito ay para sa
kapakanan at karapatan ng mga
ARB.
“Pagkatapos namin kayong makilala
at malaman ang relasyon sa lupain,
gagawin natin ang mga susunod na
hakbang upang maibigay sa inyo
ang titulo at mailagay kayo bilang
mga may-ari ng lupa,” ani Laña.
Idinagdag pa niya na kailangan ng
DAR na sundin ang legal na proseso

upang ang mga tatangaping lupa ay
lehitimong maipamimigay.
Bawat ARB ay tatanggap ng may
tantiyang sukat na mahigit 8,000
metro-kwadrado mula sa lupain.
Inilahad ni Malayang Kilusang
Samahang Magsasaka ng Tinang
Chairman Felino Cunanan Jr. na
siya ang humiling na sila ay maisyuhan ng indibidwal na titulo ng
lupa.
“Noong 1995, naipamigay sa
amin ang lupain sa pamamagitan
ng collective certificate of land
ownership award. Subalit ang
Tinang Multi-Purpose Cooperative
ang nakikinabang sa lupain, hindi
kming maliliit na magsasaka”
paglalahad niya.
Idinagdag ni Cunanan na ang pagaari ng indibidwal na titulo at ang
personal na maitalaga sa lupain ay
magpapalakas sa kanilang karapatan
at pag-aari sa lupain.
“Sa tunay na malasakit ng DAR sa
mga magsasaka, naniniwala ako na
ang aktibidad na ito ay ang simula
ng pagkatupad ng aming mga
pangarap,” aniya.
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Mga nagtapos ng Buhay
sa Gulay program ng
DAR inilunsad ang
harvest festival S.
Kudarat

Bagumbayan,
Sultan
Kudarat
— Inilunsad kamakailan ng mga
agrarian
reform
beneficiaries
(ARBs) ng Silang Agrarian Reform
Beneficiaries Association (SARBA)
mula sa bayan ng Bagumbayan
ang harvest festival upang ipakita
na maaasahan ang kanilang mga
pangkabuhayan sa kanilang mga
komunidad.
Ang aktibidad ay nakahanay sa
kanilang pagtatapos sa Buhay

sa Gulay (BsG), isang urban
gardening community program,
na ipinatutupad ng Department of
Agrarian Reform (DAR) noong
panahon ng pandemya upang
suportahan ang economic condition
ng mga ARB sa pamamagitan
ng pagbibigay ng livelihood at
Sundan sa pahina 16
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sustainable food source ng mga
produktong agrikultural.
Ang aktibidad ay dinaluhan ni Chief
Agrarian Reform Program Officer
Rhea Marie Betque upang batiin ang
mga ARB sa kanilang matagumpay
na pagtatapos sa programa.
“Palagi ninyong tatandaan ang
inyong mga ipinangako
upang
makamtan ang pagpapanatili ng
programang ito. Ang kapansinpansing katatagan ng bawat ARB
sa mga problema ay hindi dapat
mawala, sa halip ay maging lakas ito
ng kanilang tiwala upang makahanap
ng paraan at sumulong. Makatitiyak
kayo na sa inyong ipinakitang
sinseridad at kooperasyon, marami
pang proyekto ang ipagkakaloob
namin sa inyo na magiging kapakipakinabang sa lahat,” ani Betque.
Inilahad ni BsG Point Person
Cherry Mae Purazo, na ang mga
kasapi ng SARBA noong panahon
ng pandemya, bago pa dumating
ang BsG, ay nagtatanim lamang ng
palay at mais, kung saan hindi ito
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sapat para sa kanilang pamilya.
“Sa pamamagitan ng programang
ito, sinimulan nila ang pagtatanim
ng mga gulay. Tumanggap sila
ng mga farm input at kagamitan
mula sa DAR upang pormal nilang
maumpisahan
ang
communal
vegetable
area
sa
kanilang
komunidad,” ani Purazo.
Malaki ang pasasalamat ng mga
ARB sa DAR- Sultan Kudarat sa
pagpapatupad ng BsG program
at patuloy na suporta sa mga
benepisyaryo, partikular na ang mga
naapektuhan ng pandemya.
“Hindi lang kami tinulungan ng
DAR - Sultan Kudarat dahil sa BsG
program, pinalakas din nito ang
samahan namin sa organisasyon,”
ani SARBA Bookkeeper Angela
Cawacas.
Idinagdag pa ni Cawacas na bagamat
nakaranas sila nang mga problema
sa unang yugto ng pagpapatupad ng
programa, natulungan sila nitong
magkaroon ng bagong kaalaman sa
pamamahala.

MIMAROPA EPAHP regional convergence
team lumagda sa kasunduan para
mabawasan ang kagutuman

DAR, LRA lumagda ng joint AO para mapabilis and
pagpaparehistro ng computerized individual
land titles

Nilagdaan ng Department of
Agrarian Reform (DAR) at Land
Registration Authority (LRA) ang
joint administrative order (JAO)
na magpapabilis sa pagbuo at
pagpaparehistro ng computerized
individual land titles (C-titles)
kaugnay ng pagpapatupad ng
proyektong pinondohan ng World
Bank na Support to Parcelization
of Lands for Individual Titling
(SPLIT).
Pinangunahan nina DAR Secretary
Bernie F. Cruz at LRA OICAdministrator Robert Nomar V.
Leyretana ang paglagda sa joint
AO na may titulong Guidelines
Governing the Issuance of Certified
True Copies (CTC), Annotation,
Registration,
and
Issuance
of
Computerized
Individual/
New Collective Certificate of
Land Ownership Award, and
Cancellation of CCLOA under the
SPLIT Project” na ginanap noong
Mayo 24, 2022 sa Clarkfield,
Pampanga.
Sinabi ni DAR Undersecretary for
Legal Affairs Office Luis Meinrado
C. Pañgulayan na ang Project
SPLIT ay pagsasakatuparan ng
direktiba na ibinigay ni Pangulong
Rodrigo Duterte sa DAR na bigyan
ng mga indibidwal na titulo ang
mga agrarian reform beneficiaries
(ARBs) na sakop sa ilalim ng
Comprehensive Agrarian Reform
Program (CARP).
“Ang pinagsamang AO ay
magpapabilis
sa
pagbuo
at pagpaparehistro ng mga
nakakompyuter na indibidwal
na mga titulo dahil hindi na ito
mangangailangan ng pagsusumite
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Lumagda sa isang Memorandum
of Understanding (MOU) ang
Department of Agrarian Reform
(DAR) at ang regional convergence
team sa MIMAROPA region sa
ilalim ng programang Enhanced
Partnership Against Hunger and
Poverty (EPAHP) ng pamahalaan
upang mabawasan ang kagutuman
at matiyak ang seguridad sa
pagkain sa pamamagitan ng mga
pinagsamang resources ng mga
kalahok na ahensya ng pamahalaan
at local government units (LGUs).
Pinangunahan
ni
DAR
MIMAROPA regional director
Marvin
Bernal
kasama
si
Department of Social Welfare and
Development (DSWD) project
development officer Ronald Pila
ang MOU.
Ayon kay Bernal may tatlumpu’t
isang (31) EPAHP regional partners
ang sumang-ayon sa mga pangako
at obligasyon na nakasaad sa MOU.
“Ang mga kasamang ahensya,

sa pakikipagtulungan sa mga
kasamang LGUs ay nagkasundo
na ipagpatuloy ang pagtulong at
pagsuporta sa pagpapatupad ng
EPAHP.
Aniya, sa ilalim ng kasunduan ay
tutulungan ng DAR-MIMAROPA
ang mga kalahok na agrarian
reform beneficiary organizations
(ARBOs) at maliliit na magsasaka
sa produksyon at paghahatid ng
mga pagkain na kinakailangan ng
Supplementary Feeding Program at
iba pang food feeding program ng
pamahalaan.
Ito aniya, ay gagawin sa
pamamagitan ng pagkakaloob
ng imprastraktura sa kanayunan
at mga kinakailangang pasilidad
para sa mabuting produktibidad ng
sakahan.
“Ang
DAR-MIMAROPA
ay
magpapadali sa pag-access ng mga
kinauukulang ARBO sa tulong
pinansyal sa pamamagitan ng
mga microfinance na institusyon

at iba pang pasilidad ng kredito
para sa mabuting produksyon ng
agrikultura at sa pagtatatag ng
mga ugnayan sa iba pang mga
institusyonal na merkado,” dagdag
ni Bernal.
Sinabi ni Bernal na ang DARMIMAROPA ay
magbibigay
din ng suporta sa pagpapaunlad
ng kapasidad at tulong teknikal
sa mga ARBO at maliliit na
magsasaka sa pagpapaunlad ng
agri-enterprise sa pamamagitan
ng mga kasalukuyang proyekto at
programa sa pagsasanay ng DAR.
Ang EPAHP ay naglalayon na
mag-ambag sa mga pagsisikap
ng
pambansang
pamahalaan
sa pagtugon sa kagutuman at
kahirapan
upang
direktang
makinabang ang mahihirap na
sektor ng lipunan sa pamamagitan
ng kooperasyon at pagtatagpo ng
mga mahahalagang serbisyo sa
ilalim ng Office of the President.
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Binhian sa Timog Kutabato: Mula
sa palay sila ay nagtagumpay
Feature Story by
Leidenep M. Yecla

ng Owner’s Duplicate Copy ng
titulo ng CCLOA sa Registry of
Deeds bilang isang kinakailangan
para sa pagproseso ng mga
C-titles,” ani Pañgulayan.
Ibinunyag niya na sa kasalukuyan,
humigit-kumulang 90,000 ektarya
ng validated CCLOAs ang handa
na para sa rehistrasyon ngunit
4,000 ektarya pa lamang ang
nakarehistro.
Sinabi naman ni Leyretana na
ang buong puwersa ng LRA ay
agresibong gagawa at tinitiyak ang
pagsasapinal ng JAO.
Sinabi ni DAR Central Luzon
Regional Director James Arsenio
Ponce na ang magkasanib na mga
alituntunin ng DAR at LRA ay
magpapasigla upang mahusay at
epektibong matiyak ang seguridad
sa land tenure at palakasin ang
mga karapatan sa ari-arian ng

mga agrarian reform beneficiaries
(ARBs).
“Sa mas malaki at pinahusay na
partnership, maaari nating gawin
ang kahit anong mahihirap na
bagay, magkahawak-kamay at
magkatabi, mas marami tayong
magagawa,” sabi ni Ponce.
Sinabi ni Assistant Secretary at
SPLIT Deputy National Project
Director Joey Sumatra na sa

naunang teknikal na talakayan at
pagpupulong na konsultasyon,
nirepaso at muling binisita ng
dalawang ahensya ang draft JAO.
Sinabi niya na nakapagrekomenda
sila ng mga hakbang at proseso
ng pagpapahusay sa draft JAO at
na-finalize ang JAO na katanggaptanggap sa parehong mga opisyal
ng DAR at LRA/Land Registration
Systems, Inc (LARES).

Tulad ng isang binhi, ang Binhian
sa Timog Kutabato (BinTiKu),
na matatagpuan sa barangay
Dajay, Surallah, South Cotabato,
ay nagsimula sa isang maliit na
grupo ng mga magsasaka ng palay
na may pananaw na madagdagan
ang kanilang kita at mapabuti ang
kanilang produktibidad.
“Noong isang takip-silim iyon
noong 1998, habang nagmamahinga
at nag-eenjoy sa aming mga inumin
nang magkaroon kami ng ideya
na pormal na buuin ang aming
mga agrarian reform beneficiaries
(ARBs) at lumikha ng isang
asosasyon,” natatawang paggunita
ni John H. Dormitorio, BinTiKu
manager isang mainit na hapon.
Sa tulong ng Department of Agrarian
Reform (DAR) at ng pamahalaang
panlalawigan ng South Cotabato,
opisyal na na-organisa ang
BinTiKu bilang isang kooperatiba
at nairehistro sa Cooperative
Development Authority (CDA)
noong taong 2000.
“Hindi kami bumitiw sa kabila ng
mga hadlang at hirap na naranasan
namin sa pagproseso ng mga
dokumento. Ginamit namin ang
mga negatibong bagay na ibinato
sa amin bilang isang hamon upang
mas lalong magsumikap at maging
mas mahusay,” ani Dormitorio.

Sa mga sumunod na taon, nagbukas
ng mas maraming oportunidad sa
kooperatiba ang ibang ahensya
ng
pamahalaan.
Sinubukan
nilang ma-access ang production
financing mula sa Landbank of the
Philippines (LBP) sa pamamagitan
ng Agricultural Production Loan
(APL) program na tumulong
sa kanila upang mapanatili ang
kanilang produksyon ng bigas at
kasabay nito, kumita mula sa interes
ng utang na ipinaabot sa mga
miyembro nito.

Sa tulong ng Department of
Agriculture (DA), nabigyan sila
ng iba’t ibang post-harvest facility
tulad ng warehouse, solar dryer,
flatbed dryer, mechanical dryer at
rice mill. Gayundin, nakatanggap
sila ng mga traktor ng sakahan at
mechanical harvester. Tinulungan
din sila ng Agricultural Training
Institute (ATI) sa pamamagitan ng
serye ng teknolohiyang pagsasanay
upang masangkapan sila at mapabuti
ang kalidad ng mga binhi ng palay
na kanilang itinatanim.

Dati, ang mga magsasaka ay
nakakapag-ani lamang ng 2.5
– 3.2 MT kada ektarya, ngunit
dahil sa techno-transfer training
ay nakatulong ito sa kanila upang
mapalago ang kanilang ani.
Sa kasalukuyan, maaari silang
umani ng 3-4MT kada ektarya.
Nagdulot din ito ng malaking
epekto sa buhay ng mga magsasaka.
Ang pinakamababang kita ng
Sundan sa pahina 18
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sambahayan ng isang magsasaka
sa parehong taon ay ₱12,000.00 –
₱15,000.00 lamang kada pananim.
Matapos nilang ilapat ang kanilang
mga natutunan, maaari silang
umabot ng average na ₱25,000 –
30,000.00 kada pag-ani.
Noong taong 2015, ipinakilala ng
DAR ang Agrarian Production
Credit Program (APCP) at walang
pag-aalinlangan, aktibong sinunod
ng BinTiKu ang mga kinakailangang
dokumentaryo na itinakda ng
LBP. Naaprubahan ang mga ito sa
paunang utang na ₱1,000,000.00.
Mula sa ₱1,000,000.00 working
capital, ang kooperatiba ay kumita
ng ₱400,000.00 sa unang taon ng
pagpapautang.
“Naging blessing talaga sa amin
ang APCP, tumaas ang kita ng
kooperatiba, kasabay ng dividends
at patronage refund ng bawat
miyembro,” ani Dormitorio.
Napanatili ng BinTiKu ang kanilang
magandang partnership sa LBP at
patuloy na nire-renew ang kanilang
loan dalawang beses bawat taon.
Sa kasalukuyan, mayroon silang
aprubadong linya ng kredito na
aabot sa ₱17,000,000.00 dahil
ang kooperatiba ay mahusay na
napamahalaan ang kanilang mga
pautang.
“Inia-apply namin ang transparency
sa aming operasyon. Kapag
transparent ka, madaling makuha

ang tiwala ng mga tao sa paligid mo.
Syempre, ang ating pananalig sa
DIYOS at ang walang katapusang
suporta mula sa iba’t ibang ahensya
ng gobyerno ang naglagay sa amin
kung nasaan kami ngayon,” dagdag
ni Dormitorio.
Mahigit limang taon na ang
nakalipas mula nang mag-avail ang
BinTiKu ng APCP loan na naging
daan para sa pagtaas ng kita ng
kooperatiba. Mayroon na silang
sapat na puhunan para matustusan
ang produksyon ng binhi ng palay
ng kanilang mga miyembro na may
2% na interes kada buwan. Sila
sa kasalukuyan ay mayroon ding
matatag na kapital para sa kanilang
mga operasyon sa marketing.
Ang BinTiKu ay lubos na
inirerekomenda na lumipat sa
regular na loan window ng LBP.
Sa kanilang mga huwarang rekord,
nang walang anumang past due,
walang dudang maaaprubahan ang
kanilang loan application para sa
mga hauling truck.
“Lagi kaming nagpapasalamat
sa DAR at iba pang ahensya ng
gobyerno sa kanilang patuloy na
suporta at pagtitiwala sa amin.
Patuloy kaming magsisikap na
palakasin ang kooperatiba upang
ang mga kabataang henerasyon ay
magmana at matikman ang bunga ng
aming pagsisikap,” ani Dormitorio.
Sa kasalukuyan, ang kooperatiba ay
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Mga magsasaka ng CamSur tumanggap ng P300K
halaga ng starter kits para sa organikong gulayan
nagsusuplay ng mga binhi ng palay
sa buong Rehiyon XII kasama na
ang mga karatig na rehiyon sa ilalim
ng Rice Competency Enhancement
Program (RCEP) ng DA.
Nagdedeliver sila ng kanilang mga
buto ng palay na may minimum
na 10,000 sako kada delivery
sa
halagang
₱1,400.00/sako.
Namimigay din sila ng well-milled
rice na may average na benta na 100
sako kada buwan na nagkakahalaga
ng ₱1,800.00/sako.
Habang lumalawak ang kooperatiba,
tumataas din ang oportunidad sa
trabaho. Mayroon silang kabuuang
57 empleyado, 12 sa kanila ay
mga kawani ng opisina, at 12
ang mga operator at 30 ang mga
manggagawa. Mula sa 15 unang
miyembro, lumaki sila hanggang 85
noong Disyembre 2021.

Ang pangarap na walang aksyon
ay mananatiling pangarap, ngunit
para sa mga opisyal at miyembro ng
BinTiKu, ang pangarap na kaakibat
ng pagsusumikap ay posible. Noon
ay pinag-uusapan lamang nila ito,
at ngayon ay tinatamasa na nila ang
bunga ng kanilang pagod.
Gaya sa proseso ng pagtatanim
ng
palay,
hindi
magdamag
ang
nangyayaring
paglago.
Nangangailangan ito ng angkop
na mga kasangkapan, kaalaman,
kasanayan, pagsisikap at pasensya
upang matulungan itong lumago at
maging produktibo. Ganoon din ang
nangyari sa BinTiKu, ang kanilang
tagumpay ay bunga ng lahat ng
tamang sangkap na pinagsama
upang maging matagumpay sa
negosyo ng produksyon ng binhi ng
palay.

DAR, BJMP nagsagawa ng validation para
sa anti-hunger at poverty program nito
sa Soccsksargen

Koronadal City Nagsagawa
kamakailan ng mga validation
activity ang Department of Agrarian
Reform (DAR) sa Soccsksargen
upang alamin ang kakayahan
ng mga grupo ng magsasaka na
tustusan ang pangangailangan ng
Bureau of Jail Management and
Penology sa pagbibigay ng mga
masustansiya at sariwang gulay sa
preso o person deprived of liberty
(PDL) sa nasabing rehiyon.
Ang aktibidad ay alinsunod sa
Enhanced Partnership Against
Hunger and Poverty Program
(EPAHPP),
isang
inisyatiba
ng pamahalaan na tumutugon
sa kagutuman at kahirapan sa
pamamagitan ng pagsasanib ng
serbisyo ng mga government
agency.
Ayon kay Soccksargen Director
Mariannie
Lauban-Baunto
matutulungan ng validation activity
na malaman ang tagumpay at
sustainability ng EPAHPP.
“Gusto rin nating malaman
kung nagawa ba natin ang ating
obligasyon sa ilalim ng agreement,
at makita rin natin ang mga
problemang
naranasan
upang
alam na natin ang mga susunod
na hakbang sa pagpapatupad ng
programa upang lalo itong maging
epektibo,” aniya.
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Idinagdag pa ni Baunto na ang
EPAHPP ang isa sa pinkaepektibong
partnership sa pagitan ng mga
magsasaka at ng pamahalaan upang
maibsan ang kagutuman, maseguro
ang food at nutrition security, at
mabawasan ang kahirapan ng mga
benepisyaryo sa komunidad.
Mula ng ipatupad ang programa, ang
mga agrarian reform beneficiaries’
organizations (ARBOs) sa buong

bansa ay kumita na ng P428-M sa
sales, at patuloy pa itong lumalaki.
Hinamon naman ni Support Services
Office
Undersecretary
Emily
Padilla, na dumalo sa aktibidad sa
pamamagitan ng virtual platform,
ang DAR sa rehiyon na ito na
ipagpatuloy ang kanilang tagumpay
sa pagpapatupad ng EPAHPP upang
makamit ang target na P1-billion
sales para sa taong 2022.

“Kailangang ang samahan sa pagitan
ng mga producer at ng mga buyer ay
magpatuloy na matatag at malakas,
at naniniwala ako na ang support
services component ng departmento
ang kinabukasan ng agrarian reform
program,” aniya.
Pinuri rin ni Padilla ang kasipagan
ng mga magsasaka sa pag-produce
ng sariwa at de-kalidad na mga
gulay na patuloy nilang idinedeliver
sa BJMP.
Ang mga ARBOs na na-validate ay
ang Alkikan Vegetable Growers’
Association
ng
Malungon,
Sarangani, at Glandang Eel Lawil
Association ng Kablon, Tupi, South
Cotabato.
Ang mga gulay na inihahatid nila
sa BJMP ay mga repolyo, pechay,
kamatis, kalabasa, patatas, sili,
saluyot, ampalaya at upo.
Nagpasalamat din si BJMP
Deputy Director for Welfare and
Development at EPAHP Focal
Person JSSupt Col. Flory Sanchez
sa DAR dahil sa partnership at
nangakong patuloy na susuportahan
ang programa para sa mga PDL.
“Mula ng tayo ay makipagtulungan
sa DAR, bumaba ang bilang ng mga
sakit sa aming 15 detention facilities
sa rehiyon dahil sa malusog at
masustansyang pagkain at diyeta ng
ating mga PDL,” aniya.

CAMARINES SUR — Nagbigay
ang Department of Agrarian
Reform (DAR) sa Camarines Sur
ng P300,000 halaga ng mga starter
kits sa isang kooperatiba upang
matulungan ang mga miyembro
nito na magtatag ng napapanatiling
taniman ng organikong gulayan o
organic vegetable farming.
Sinabi ni Felipe Vargas, Agrarian
Reform Program Officer ng DAR,
na ang Burabod Farmers Agrarian
Reform Organization (BFARO) sa
bayan ng Calabanga ay nakatanggap
ng mga starter bundle na binubuo
ng samu’t saring buto ng gulay,
kagamitan sa pagtatanim, mga freerange na manok, at isang water
pump.

“Ang mga starter kits na ito ay lubos
na makatutulong sa mga magsasaka
ng
BFARO
na
magkaroon
ng karagdagang kita mula sa
pagtatanim ng mga organikong
gulay sa kanilang sariling bakuran,”
ani Vargas.
Sinabi ni Vargas na ang mga
taniman ng gulay ay hindi bababa
sa 500 metro kwadrado ang laki
at itatanim ng mga magsasakangmiyembro ng BFARO.
Sinabi ni Vargas bago ang
pamamahagi ng mga starter kits,
29 na miyembro ng BFARO ang
sumailalim sa apat na araw na
technology transfer training sa
organic vegetable production na
nakatutok sa good agricultural

practices.
Ayon kay Engr. Sinabi ni Renato
Bequillo,
Provincial
Agrarian
Reform Program Officer, hinasa ng
pagsasanay ang pamamaraan ng
pagsasaka ng mga magsasaka.
“Hindi lamang ito makatutulong
sa kanila na kontrahin ang mga
potensyal na epekto ng pagbabago
ng klima sa kanilang mga pananim
kundi magpapatibay rin ito ng mga
pamamaraan ng pagsasaka na hindi
pa nila nasubukan, at magtitiyak ng
katatagan ng pananim upang makaani ng mga organikong gulay,” ani
Bequillo.
“Kami ay tiwala na mapapanatili
nila ang produksyon ng gulay
dahil isasabuhay nila ang lahat ng
kanilang natutunan sa pagsasanay
upang maitatag ang kanilang
community garden,” dagdag ni
Bequillo.
Ang BFARO, na may 50 magsasaka,
ay nabuo noong 2021. Sila ay
nagtatanim at nagbebenta ng mga

gulay tulad ng talong, kalabasa,
okra, upo, sitaw, papaya, saging, at
pinya sa kanilang mga bakuran.
“Ngayong binigyan sila ng DAR
ng mga starter kits, ang mga
miyembro ay sabik na mapabuti ang
kanilang mga gawi sa pagsasaka
at magkaroon ng negosyong
mapagkakakitaan,” ani Bequillo.
Ang mga miyembro ng Sto. Nino
Vegetable Growers Association
at ang Turague Agrarian Farmers
Association ay sumailalim rin sa
parehong pagsasanay at nabigyan ng
mga startup kit noong Marso 16 at
Mayo 25, ayon sa pagkakabanggit.
Ang pamamahagi ng vegetable
starter kits ay ipinatupad sa ilalim
ng Enhanced Partnership Against
Hunger and Poverty (EPAHP),
isang convergence of services ng
DAR, Department of Agriculture,
at ng Department of Social Welfare
and Development, Department of
Interior and Local Government.
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128 magsasaka sa North Cotabato tumanggap ng
lupa mula sa DAR

MAKILALA, North Cotabato-May kabuuang 128 agrararian
reform
beneficiaries
(ARBs)
kamakailan ang nakatanggap ng
certificates of land ownership award
(CLOAs) mula sa Department of
Agrarian Reform (DAR) sa sunudsunod na pamamahagi ng CLOA sa
18 barangay ng Makilala.

Sinabi ni Provincial Agrarian
Reform Program Officer Charish
Paña na ang mga ipinamahaging
CLOA ay sumasakop sa 149.9
ektarya ng lupang ipinatupad sa
ilalim ng Comprehensive Agrarian
Reform Program (CARP).
“Nais kong batiin ang lahat ng mga
benepisyaryo sa kanilang tagumpay

kamakailan sa pagkakaroon ng
pagmamay-ari at sa pagkakaroon
ng mahalagang CLOA. Talagang
isang magandang pagkakataon
at pribilehiyo ang maging ARB.
Alagaan mong mabuti ang lupa at
gawin itong produktibo,” ani Paña.
Ayon naman kay Municipal
Agrarian Reform Program Officer
Julie Garcia, lahat ng benepisyaryo
ay pinaalalahanan sa kanilang mga
tungkulin at responsibilidad bago
iginawad ang kanilang mga CLOA.
“Pinaalalahanan din namin ang
mga ARB na ang DAR ay patuloy
na magbibigay ng mga suportang
serbisyo upang maging mas
produktibo ang kanilang mga lupain
at magkaroon sila ng mas malaking
kita para sa kani-kanilang pamilya,”
ani Garcia.
Si Virginia Pacturan, ng Kisante,
Makilala, ay lubos ang kasiyahan
matapos tanggapin ang kanyang
CLOA kamakailan mula sa DAR.
“Hindi ko napigilan ang aking
kaligayahan
sa
pagtanggap
ng CLOA. Ang aking walang
katapusang pasasalamat sa DAR sa

kanilang pangako sa paglilingkod
sa ARBs. Pinanabikan namin ang
paghihintay para dito at ngayon ay
nasa aming mga kamay na nga!” ani
Pacturan.
Sinabi niya na talagang pag-iingatan
nila ang lupa at magtatanim ng iba’tibang pananim para sa kanilang
pang-araw-araw na kabuhayan.
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Mga magsasaka ng Asturias dumalo ng
pagsanay sa organikong pagtatanim

ASTURIAS, Cebu—Dalawampu’tpitong (27) agrarian reform
beneficiary (ARBs) ang sumailalim
sa pagsasanay ng organic farming
technology sa ilalim ng Climate
Resilient
Farm
Productivity
Support (CRFPS) ng Department
of Agrarian Reform (DAR) dito sa
lalawigan ng Cebu.
Sinabi ni Chief Agrarian Reform
Program Officer Randolph Olvis na
ang mga magsasakang-miyembro
ng Pundok Maguuma (PUMAG)
sa barangay San Isidro, Asturias, ay
sinanay sa vermicomposting, soil

management at soil fertility.
“Nitong mga nakaraang taon, ang
mga magsasaka ay nakararanas ng
matinding kondisyon ng panahon
tulad ng tagtuyot. Ang programang
ito ay tutulong sa kanila na
umangkop sa mga pagbabago sa
klima at malaman ang mga tamang
gagawin upang makapag-ani pa rin
ng maayos kahit na paiba-iba ang
klima,” ani Olvis.
Ang mga magsasaka ay aktibong
nakibahagi sa demonstrasyon at
hands-on na aktibidad batay sa
mga paksang ipinakita ng mga

tagapagsalita.
Hinikayat ang mga magsasaka
ng PUMAG na magsanay ng
organikong
pagsasaka
upang
mapahusay ang katabaan ng lupa,
mapabuti ang biodiversity ng
sakahan, at makakatulong din ito sa
pagpigil sa karagdagang pagkaubos
ng likas na yaman.
Sinabi ni Olvis na bago ang
pagsasanay, dumalo ang mga
magsasaka ng PUMAG sa isang
seminar tungkol sa climate
change awareness. Ang nasabing
pagsasanay ay nasa ilalim din

ng proyekto ng CRFPS sa
pagpapahusay at pagpapanatili ng
produktibidad ng agrikultura.
“Ang seminar sa pagbabago ng
klima ay nagpaunawa sa kanila sa
mga sanhi at epekto ng pagbabago
ng klima,” ani Olvis.
Ang pagsasanay ay ginawang
posible sa pakikipagtulungan ng
lokal na yunit ng pamahalaan ng
Asturias at mga resource speaker
mula sa DAR at ang agriculturist
mula sa Asturias Municipal office.
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DAR bibigyang pagsasanay ang mga magsasaka ng South
Cotabato upang maging magsasakang-negosyante

Surallah, South Cotabato – Inilunsad
kamakailan ng Department of
Agrarian Reform (DAR) sa South
Cotabato ang Farm Business School
(FBS) site sa Barangay Brgy.
Duengas, Surallah, South Cotabato
upang bigyan ng pagsasanay ang
mga agrarian reform beneficiary
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(ARB) na maging magsasakangnegosyante.
Ang FBS ay isa sa mga instrumento
ng DAR sa pagbibigay kakayahan
sa mga magsasaka na gawing
negosyante sa pamamagitan ng
pagbibigay sa kanila ng kaalaman
at kakayahan sa entrepreneurship at

pamamahala sa negosyo sa bukid.
Ang FBS ay magtuturo sa 35
participant mula sa Malay Irrigators
Association at dadalo sa loob ng 16
na linggong pagsasanay.
Binubuo ito ng 25 session na may
iba’t ibang paksa sa agricultural
entrepreneurship tulad ng business

planning records keeping, saving
mobilization, value-adding, at iba
pa.
Ayon kay Chief Agrarian Reform
Program Officer Lorna Garde
binibigyan nito ang mga ARB ng
mga bagong pananaw sa pagsasaka
at iuugnay ang mga ito sa mga
potensyal na market outlet.
“Hinihimok namin kayo na tumugon
sa mga hamon ng inyong mga
bagong natutunan. Kapag natutunan
ninyo na ang mga ito, susunod
na ang mga farm-generating
activity na magpapabago sa inyong
katayuan mula sa pagiging simpleng
magsasaka patungo sa pagiging
isang magsasakang-negosyante,”
aniya.
Ang FBS ay isang programa ng
DAR sa pakikipagtulungan sa iba
pang ahensiya ng pamahalaan gaya
ng Department of Agriculture, Local
Government Unit, Department of
Trade and Industry, at Agricultural
Training Institute.

