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CORON, Palawan—Nagpasalamat 
ang mahigit 700 magsasaka 
dito sa multivitamins at gamot 
na ipinagkaloob sa kanila ng 
Department of Agrarian Reform 
(DAR) sa pakikipag-ugnayan sa 
Department of Health (DOH).
Sinabi ni DAR Undersecretary 
Virginia Orogo na ang pagbibigay 
ng mga gamot at bitamina ay 
ipinatupad sa ilalim ng medical 
mission project ng foreign-assisted 
projects office ng ahensya.
“Hindi kami tumitigil sa pagbibigay 
ng mga lupa sa mga walang lupang 
magsasaka, tinutulungan din namin 
sila sa pangangalaga ng kanilang 
pisikal na kapakanan,” ani Orogo.
Si Orogo, kasama si DAR Assistant 
Secretary Rene Colocar ay humingi 
ng tulong kay DOH Secretary 
Francisco Duque para sa pagbibigay 
ng mga bitamina at gamot.
“Sa tulong ng DOH, inayos din 
namin na bisitahin ng mga doktor 
ang mga ARBO na ito para personal 
na makita ang mga magsasaka 
para sa libreng medical checkup. 
Ang mga doktor ay magbibigay 
din ng mga reseta kung sakaling 
kailanganin ng mga magsasaka 
ang mga ito at makakakuha ng 
mga gamot na aming ibinigay,” ani 

mefenamic acid, metoprolol, 
amoxicillin, amlodipine, losartan, at 
clotrimazole.
“Ang panahon ng tag-ulan ay 
kadalasang nagdudulot ng ubo, 
sipon at trangkaso sa mga magsasaka 
at kanilang mga pamilya, at ang 
mga multivitamin at gamot na ito ay 
lubos na makatutulong sa pagbuo 
ng resistensya laban sa mga sakit 

Colocar.
Si DAR Regional Director Marvin 
Bernal, kasama ang mga pinuno 
ng magsasaka ng walong ARBO, 
ay masayang tinanggap mula 
kay Orogo, DAR Undersecretary 
Bernie Cruz at Colocar, ang 
mga kahon ng bitamina C, 
bitamina B-complex, bitamina 
sa anyo ng syrup, multivitamins, 

para sa ating mga magsasaka,” ani 
Bernal.
Sinabi ni DAR Undersecretary 
Bernie Cruz na ang pagbibigay ng 
mga bitamina, gamot at libreng 
medikal na konsultasyon ay 
gagawin din sa ibat ibang bahagi ng 
bansa.

Columbio, Sultan Kudarat —
Nagsagawa kamakailan ang 
Department of Agrarian Reform 
(DAR) sa lalawigan ng Sultan 
Kudarat ng dalawang-araw na on-
site mass insurance application sa 
mga agrarian reform beneficiary 

(ARB) na may kasalukuyang mga 
tanim at livestock sa nasabing 
bayan.
Sa pakikipagtulungan sa Philippine 
Crop Insurance Corporation (PCIC), 
matagumpay na natulungan ng DAR 
ang aplikasyon sa insurance ng may 

315 ARB – kung saan 200 ARB ay 
mula sa Barangay Datalblao at 115 
ARB ay mula Barangay Sinapulan.
Ayon kay OIC-Provincial Agrarian 
Reform Program Officer II Mary 
Jane Aguilar ang mga na-insure 
na magsasaka ay bahagi ng 

7,300 ARB na layong bigyan ng 
insurance ng ahensiya sa taong ito 
upang mabigyang proeteksyon ang 
kanilang mga agricultural asset 

DAR nagkaloob ng bitamina, gamot sa 
700 magsasaka ng Coron

DAR magkakaloob ng agricultural asset insurance 
sa 7,300 magsasaka sa Sultan Kudarat

HULYO 1

HULYO 2

Sundan sa pahina 2

DEPARTMENT OF AGRARIAN REFORM DIURNAL FILIPINO EDITION HULYO 2022

AGR  RIAN
B A L I T A A N G



2

Nagsagawa kamakailan ang 
Department of Agrarian Reform 
(DAR) sa lalawigan ng Ormoc 
ng libreng legal na konsultasyon, 
counseling at legal na pagpapayo 
upang tulungan ang mga agrarian 
reform beneficiaries (ARBs) sa mga 
komunidad na ito upang maresolba 
ang kanilang mga suliranin, isyu, 
at alalahanin na may kinalaman sa 
usapin ng repormang agraryo.
Ibinunyag ni Provincial Agrarian 
Reform Program Officer II (PARPO 
II) Josefina Corazon Turla na ang 
aktibidad ay katuparan sa pangako ni 
DAR Undersecretary Elmer Distor 
sa mga magsasaka na nagharap ng 
iba’t ibang isyu sa dinaluhan niyang 
dayalogo sa lungsod na ito noong 
nakaraang buwan.
“Tinalakay namin sa kanila 
ang kanilang mga karapatan 
at obligasyon bilang mga 
magsasakang-benepisyaryo at 
tinututukan din ang mga usapin 
sa arbitrasyon at mediation upang 
mabawasan ang mga salungatan at 
hindi na umabot pa sa korte,” ani 
Turla.
“Kami ay lubos na nagpapasalamat 
sa pagsasagawa ng aktibidad na ito 
sa Ormoc. Nagpadala pa sila ng mga 
abogado na nagmula, para tulungan 
kaming maunawaan ang aming 
kaso,” ani ni Estrella Monsanto-
Alejandre.

Si Nanay Estrella, 64 taong gulang, 
ay kabilang sa halos 300 magsasaka 
at ARBs mula sa lungsod na ito at 
mga katabing bayan na nagtungo sa 
Ormoc Superdome para makinabang 
sa libreng legal clinic na isinagawa 
ng DAR.
Kasama niya ang kanyang kapatid 
na si Julieto, 60 na taong gulang, at 
kapitbahay na si Melania Aldiano, 
74 na taong gulang, na pumunta 
sa venue alas-siyete pa lamang 
ng umaga. Ang tatlo ay mula sa 
Barangay Licuma, mahigit 10 

kilometro ang layo mula sa city 
proper.
Sinabi ni Nanay Estrella na nais 
nilang kumonsulta at maliwanagan 
tungkol sa kanilang Emancipation 
Patents (EPs) at Certificates of 
Land Ownership Award (CLOAs) 
na nakansela makalipas ang mahigit 
isang dekada mula nang igawad sa 
kanila ang mga titulo ng lupa.
“Binigyan kami ng assurance na 
aasikasuhin nila ang kaso namin.” 
aniya
Tulad nina Nanay Estrella, Tatay 

Julieto at Nany Melania, marami sa 
mga nag-avail ng mga serbisyong 
legal para sa mga isyung may 
kinalaman sa agraryo, ay umuwing 
nasisiyahan at nabigyan muli ng 
pag-asa.
Nakiisa ang mga tauhan ng DAR 
mula sa central office team, mga 
abogadong sina Christopher Ryan 
Rosal at Daniel Pen, Legal Division 
Chiefs ng regional at provincial 
offices kasama ang kanilang mga 
legal officers sa pagtugon sa mga 
legal na suliranin ng mga magsasaka.

tulad ng short and long term crops, 
livestock, fisheries, at kanilang mga 
equipment.
“Sa pagpapatupad ng ARB-AIP 
(Agricultural Insurance Program), 
umaasa tayong mabawasan ang 
panganib ng mga ARB sa kanilang 
sakahan dulot ng mga natural 
na kalamidad at iba pang hindi-
inaasahang pangyayari,” aniya.    
Pinuri din ni Aguilar ang mga kawani 
dahil sa matagumpay na pagdaraos 
ng aktibidad at sa kanilang patuloy 
na pagsuporta at inisyatibo upang 
maibigay ang suportang serbisyo sa 
mga ARB. 

Ang ARB-AIP program ay 
nagsimula noong 2013 at magpasa-
hanggang ngayon ay nagkakaloob 
pa rin ng insurance sa mga ARB. 
Nagpasalamat naman si Juvelyn 
Malayang, ARB recipient ng 
nasabing programa mula sa 
Barangay Datalblao, dahil sa tulong 
at suporta na tinanggap nila mula sa 
DAR at PCIC.   
“Dahil sa insurance, mas ramdam 
namin ang seguridad ng aming mga 
sakahan ngayon. Muli maraming 
salamat po sa mga tulong ninyo sa 
amin,” ani Malayang. 

Malapit ng magkaroon ang 
Department of Agrarian Reform 
(DAR) sa Masbate ng bagong 
state-of-the-art, limang palapag na 
tanggapang panlalawigan upang mas 
mapagsilbihan ang mga magsasaka-
benepisyaryo at mga kliyente ng 
repormang agraryo sa lalawigan.
Nangyari ito matapos magsagawa ng 
groundbreaking ceremony ang DAR 
at Department of Public Works and 
Highways (DPWH) para sa bagong 

gusaling proyekto na popondohan 
ng DPWH sa ilalim ng General 
Appropriations Act (GAA) nito at 
ng 2023 Infrastructure Program na 
nagkakahalaga ng P67-milyon.
Ayon kay DAR Bicol Regional 
Director Rodrigo O. Realubit na 
mula pa noong 1988 ginagamit na 
ng DAR Masbate ang lumang gusali 
nito na matatagpuan sa 1,406 metro 
kwadradong lote sa Acacia Road, 
Barangay Nursery noong siya pa ang 

pinuno ng lalawigan.
Binigyang-diin ni Realubit na ang 
pagbibigay sa mga empleyado ng 
DAR Masbate ng komportable, 
ligtas, at maayos na kapaligiran sa 
pagtatrabaho ay magpapalakas ng 
kanilang moral at maghihikayat 
sa kanila ng pakikipagkaibigan, 
magtrabaho nang mas mahusay, 
at maging mas produktibo sa 
pagpapatupad ng mga mandato ng 
departamento.

“Sa pag-asa natin sa pagtatapos 
ng istrukturang ito sa hinaharap, 
nawa’y magsilbi itong inspirasyon 
para lalo tayong maging matapat 
sa pagkamit ng ating mandato at 
mga responsibilidad bilang mga 
tagapangasiwa ng mga magsasaka at 
pagtulong sa ating mga komunidad 
ng sakahan,” ani Realubit.
Sinabi ni Provincial Agrarian 

Bagong gusali ng DAR na nagkakahalaga 
ng P67-M itatayo sa Masbate City

DAR nagsagawa ng libreng legal clinics sa Ormoc
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Magkatuwang na isinalin kahapon, 
Hulyo 4, 2022, nina dating 
Department of Agrarian Reform 
(DAR) Acting Secretary Bernie F 
Cruz at OIC-Secretary David D. 
Erro ang pamumuno ng ahensya kay 
Secretary Conrado M. Estrella III 
pagkatapos ng celebratory mass na 
ginanap sa DAR Central Office gym 
sa Quezon City.
Sinabi ni Erro na ito ang 
magiging hudyat para sa bagong 
administrasyon na gampanan ang 
kanilang bagong tungkulin.
“Kailangang saklawin at ipamahagi 
ng bagong Kalihim ang kabuuang 
212,000 ektarya ng mga lupang 
pang-agrikultura at tingnan ang 
kabuuang 400,000 ektarya ng mga 
may problemang lupain,” aniya.
Ibinunyag ni Erro na ang DAR ay 
tumatanggap lamang ng taunang 
budgetary allocation na P700-
million para matulungan ang mga 
agrarian reform beneficiaries 
(ARBs) ng comprehensive agrarian 
reform program (CARP).
Nagpasalamat si Cruz sa mga 
opisyal at empleyado ng ahensya sa 
pagtitiwala sa kanya.
“Ang DAR ay isang pamilya. 
Mayroon tayong mga eksperto dito 
sa departamento, kailangan lang nila 
ng isang mahusay na pinuno at alam 

kong maibibigay mo ito sa kanila,” 
ani Cruz sa bagong Kalihim.
Nangako naman si Estrella titingnan 
nya hindi lamang ang kapakanan 
ng mga ARB kundi maging ng mga 
empleyado nito.

Reform Program Officer Herald 
R. Tambal na sa kasalukuyan ay 
mangungupahan sila ng apartment 
habang ginigiba ang lumang gusali 
ng opisina.
“Ang pagsisimula ng pagtatayo 
ng gusali ay isang mahalagang 
pangyayari para sa DAR Masbate, 
dahil ang aming kasalukuyang 
tanggapan ay may hindi mapag-
aalinlanganang sira-sirang na 
ang hitsura dahil sa natural na 
pagkasira at kalaunan ay hindi na ito 

magagamit,” ani Tambal.
Binanggit din ni Tambal na ang 
loteng kasalukuyang inookupahan 
ng tanggapang panlalawigan ng 
DAR at kung saan itatayo ang 
bagong pasilidad ay ipinagkaloob 
ng pamahalaang panlalawigan ng 
Masbate sa pamamagitan ng isang 
deed of donation ilang taon na ang 
nakararaan.
Ayon kay DPWH Chief of Quality 
Assurance Section Engr. Josephine 
F. Gime, ang bagong proyekto ng 

gusali ay kinabibilangan ng ground 
floor parking, roof deck, at elevator 
para sa mga persons with disabilities 
(PWDs).
Sinabi ni Gime na dahil medyo 
Malaki ang lugar, ikinategorya nila 
ito sa dalawang (2) phases.
“Ang konstruksyon ng Phase I ay 
nagkakahalaga ng P37,398,922.80, 
at ito ay inaasahang matatapos sa 
Marso 10, 2023,” ani Gime.
Ibinunyag niya na P30 milyon na ang 
inilaan para sa Phase II ng proyekto.

Binati ng kinatawan ng ikalawang 
distrito na si Elisa Olga C. Kho 
ang lahat ng empleyado ng DAR 
Masbate, na ang pangarap na 
magkaroon ng bagong pasilidad ng 
opisina ay malapit nang matupad.
“Ito ay hindi maikakailang ito ay 
katuparan ng inyong pangarap na 
matagal na ninyong pinakahihintay 
at natutuwa ako na maging bahagi 
nito,” ani Kho.

“Itinuturing ko agrarian reform 
bilang pangalawa kong pamilya, 
at dahil dito gusto kong sabihin 
sa lahat na tayo ay magiging isang 
pamilya. Kung dati ay tiningnan 
ko ang kapakanan ng aking mga 

nasasakupan sa Pangasinan, 
ngayon ay aasikasuhin ko na rin 
ang aking mga nasasakupan dito 
sa departamento,” paniniguro ni 
Estrella III sa mga empleyado ng 
DAR.
Tiniyak niya sa mga empleyado 
na naiintindihan niya ang kanilang 
kalagayan, lalo na ngayon sa mga 
epekto na dulot ng pandemya ng 
Covid-19, ang digmaan sa pagitan 
ng Russia at Ukraine at ang patuloy 
na pagtaas ng presyo ng gasolina.
Sinabi ni Estrella na titingnan niya 
ang iba’t ibang mga programang 
medikal at iskolarsip upang 
matulungan ang mga empleyado sa 
mga pagsubok na ito.
“Sa usapin ng pagpapatupad ng 
repormang agraryo, tutuparin natin 
ang tunay na mandato ng programa 
na ang pagbibigay ng katarungang 
panlipunan, at ang pagpapalaya ng 
mga magsasaka sa pagkakagapos 
sa lupa. Ang kanyang Kagalang-
galang na Pangulong Ferdinand 
“Bongbong” Marcos ay nagbigay ng 
kanyang pangako na susuportahan 
ang departamento at ang programa 
upang higit pang mapabuti ang 
buhay ng mga hindi napagtutuunan 
ng pansin na mga magsasaka,” ani 
Estrella.

Estrella III opisyal na nanungkulan bilang Kalihim ng DAR 
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Namahagi kamakailan ang 
Department of Agrarian Reform 
(DAR) sa lalawigan ng Capiz ng may 
kabuuang 142.32 ektarya ng lupang 
agrikultural upang mapaunlad ang 
pamumuhay ng may 150 agrarian 
reform beneficiary (ARB).
May 196 certificates of land 
ownership award ang ipinagkaloob 
sa mga ARB mula sa mga bayan 
ng Cuartero, Dumarao, Mambusao, 
Panit-an, Roxas City, Tapaz, Sigma 
at Maayon.
Binati ni Assistant Regional Director 
Lucrecia Taberna, na nanguna sa 
pamamahagi ng lupa na idinaos sa 
Civic Center, sa Maayon, ang mga 
ARBs at hinimok sila na gawin ang 
nararapat bilang bagong may-ari ng 
lupa. 
“May kaakibat na responsibilidad 
ang tinanggap ninyong lupa. 
Naniniwala kami na pag-iibayuhin 
at pagyayamanin ninyo ang inyong 
mga lupa at gagawin ang mga 
responsibilidad bilang may-ari ng 
lupa,” aniya. 
Pnuri ni Taberna ang pagpupursige 
ng mga opisyal at mga kawani ng 
DAR sa pagpapatupad ng agrarian 
reform program.
Pinaalalahanan ni Provincial 

Agrarian Reform Program Officer 
II Anthony Arostique ang mga 
ARB ang kahalagahan ng pagsapi 
sa  mga agrarian reform beneficiary 
organization upang makatanggap ng 
tulong sa pagpapaunlad ng kanilang 
kabuhayan. 
“Huwag ninyong ibenta o isangla 
ang inyong lupain at gawin ninyo ang 

LUNGSOD NG QUEZON —Ang 
beteranong abogado na si Luis 
Meinrado Pañgulayan, isang matagal 
nang undersecretary ng Department 
of Agrarian Reform (DAR) ay 
kabilang sa mga shortlisted nominees 
ng 2021 Presidential Gawad CES ng 
Career Executive Service (CES).
Ang nominasyon ni Pañgulayan ay 
opisyal na inihayag ng CES Board 
sa kanilang opisyal na website at 
inilathala sa mga pahayagan noong 
Hulyo 3, 2022.
Noong nakaraang taon, si 
Pañgulayan, kasama ang 11 pang 
opisyal sa Executive Branch, ay 
itinalaga ni Pangulong Rodrigo Roa 
Duterte sa kani-kanilang ranggo sa 
CES
Si Pañgulayan na namumuno sa 
Agrarian Legal Sector ng DAR ay 
binigyan ng pinakamataas na ranggo 
ng CES Officer 1. Nag-apply siya 
para sa posisyon ng CES noong 
2018 at isinagawa ang lahat ng 
paunang pagsusuri, mga aktibidad 
sa immersion, at mga seminar bago 
niya nakamit ang katayuan ng isang 
CES Eligible (CESE) Official. 
Nakuha niya ang ikalimang puwesto 
noong siya ay kumuha ng pagsusulit 
sa CES noong 2018.
Ang mga nominado sa 2021 
Presidential Gawad CES ay ang 

mga sumusunod: Ma. Josefina 
Abilay, CESO III (Dept. of Science 
and Technology Reg. IV-B), Irene 
Alogoc, CESO I (Dept. of Justice), 
Erastus Sandino Austria, CESO 
V (Bureau of Customs, Davao), 
Arturo Bayocot, CESO III (Dept. 
of Education Reg. X), Maria 
Theresa Camba, CESO VI (Dept. of 

Information and Comm. Technology, 
Mindanao), Alejandro Ibanez, 
CESO VI (Dept. of Education, 
Navotas City), and Luis Meinrado 
Pañgulayan, CESO I (Dept. of 
Agrarian Reform).
Ang Presidential Gawad CES ay 
isang taunang programa ng parangal 
para sa Career Executive Service 

(CES) batay sa ipinakitang huwarang 
pagganap at makabuluhang 
kontribusyon na nagpapatunay sa 
mga mithiin ng CES na “pagdadala 
ng pagbabago kung saan ito 
kinakailangan, kadalubhasaan kung 
saan ito nawawala, at pamumuno 
kung saan ito ay gusto.”

mga obligasyon tulad ng pagbabayad 
ng amortisasyon at buwis. Ang DAR 
ay patuloy kayong susuportahan 
upang mapagyaman ninyo ang 
inyong mga lupain sa pamamagitan 
ng mga suportang serbisyo,” aniya. 
Nagpasalamat naman si Emmanuel 
Ojacastro, isang ARB mula sa 
Cuartero sa lupaing tinanggap nila 

mula sa DAR.   
“Ang tagal ko nang pinapangarap 
ang lupaing ito. Pagyayamanin 
ko ito dahil naniniwala ako na sa 
pamamagitan nito magkakaroon ng 
magandang kinbukasan ang aking 
pamilya,” aniya. 

DAR namahagi ng 142 ektaryang 
lupa sa mga magsasakang Capiznon

DAR undersecretary nominado para sa Presidential Gawad CES
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Namahagi kamakailan ang 
Department of Agrarian Reform 
(DAR) sa lalawigan ng Negros 
Occidental 1-North ng may 
kabuuang 35 ektaryang lupaing 
pang-agrikultural upang palakasin 
ang pamumuhay ng 31 agrarian 
reform beneficiary (ARB) mula sa 
bayan ng Toboso.
Kasama sa aktibidad na ito ang 
18-ektaryang lupain ng dating pag-
aari ni Lacandula Cañizares sa 
Barangay Tabun-ac, na ipinamahagi 
sa 22 ARB; at ang 17.15 ektaryang 
lupain na pagmamay-ari ng dati 
ring may-ari na si Manuel Posa 
sa Barangay Gen. Luna, kung 
saan ipinamahagi sa siyam (9) na 
magsasakang-benepisyaryo.
Ayon kay Toboso Municipal 
Agrarian Reform Program Officer 
Marco Blanca, na pinamunuan ang 
seremonya ng pamamahagi, ang 
aktibidad ay bahagi ng pinalawig na 
pagdiriwang ng ika-34 anibersaryo 
ng Comprehensive Agrarian Reform 
Program (CARP) at ika-50 taon ng 
Presidential Decree (PD) 27.
“Patuloy na pinauunald ng DAR 
ang pamumuhay ng mga ARB 
sa pamamagitan ng pamamahagi 
ng lupa at pagkakaloob ng mga 
suportang serbisyo upang maging 

Hindi na kakailanganin ang 
presentasyon at pagsuko ng owner’s 
duplicate copy (ODC) ng collective 
certificates of land ownership 
award (CCLOAs) sa Registry of 
Deeds (ROD) sa mga proseso na 
kinasasangkutan ng parselisasyon ng 
mga CCLOA sa ilalim ang Project 
Support to Parcelization of Land for 
Individual Titling (Project SPLIT). 
Ito ang buod ng Joint Department 
of Agrarian Reform (DAR) at 
Land Registration Authority 

(LRA) Administrative Order No. 
2, Series of 2022, na pinamagatang 
“Registration and Annotation 
Requirements for SPLIT and 
Annotation of the Conditions of the 
Order of Conversion”.
Ang Project SPLIT ay isang foreign-
assisted project na pinondohan 
ng World Bank at pinangunahan 
ng DAR na nangangailangan ng 
pagkansela ng CCLOAs para sa 
indibidwal na pagpapatitulo na naka-
iskedyul mula 2021-2024.

produktibo ang kanilang lupain,” 
aniya. 
Pinalalahanan din ni Blanca ang mga 
bagong may-ari ng lupa sa kanilang 
responsibilidad at obligasyon sa 
pamamagitan ng pagpapayaman sa 
kanilang mga lupain at pagababayad 
ng kanilang buwis at amortisasyon, 
bukod sa iba pa.
Ang pamamahagi ng lupa ay 

isinagawa sa pamamagitan ng proseso 
ng land acquisition atdistribution sa 
ilalim ng CARP na may mandato na 
kumuha at magpamahagi ng mga 
pampubliko at pampribadong lupang 
pang-agrikultura sa mga natukoy at 
kwalipikadong ARB. Ang mga titulo 
ay ibinibigay sa mga walang lupang 
magsasaka sa anyo ng certificates 
of land ownership award (CLOAs) 

at ginagarantiya ng DAR at iba 
pang ahensyang nagpapatupad ng 
CARP ang kanilang seguridad sa 
lupa, naghahatid ng social equity at 
nagkakaloob sa kanila ng mga tulong 
na kinakailangan upang mapalakas 
ang kanilang ekonomiyang 
pangkabuhayan at pagiging 
produktibo.

Sa kasalukuyan, humigit-kumulang 
90,000 ektarya ng validated 
CCLOAs ang handa na para sa 
rehistrasyon ngunit 4,000 ektarya pa 
lamang ang nakarehistro.
Upang makamit ang buong 
pagpapatupad ng pagpaparehistro 
ng mga validated CCLOAs, humingi 
ang DAR ng tulong sa LRA at Land 
Registrations Systems, Inc. (LARES) 
para sa pagbuo, pagpaparehistro, at 
pagpapalabas ng mga electronic na 
indibidwal na titulo (e-title).
Nagpahayag ng kanyang pasasalamat 
si LRA OIC-Administrator Atty. 
Robert Nomar V. Leyretana sa 
pagkakataong tumulong sa DAR, 
lalo na sa pagpapatupad ng Project 
SPLIT.
“Alam ko ang haba at nakakapagod 
na paglalakbay na sinimulan natin 
dalawang taon na ang nakakaraan 
at ang hamon ng pagpapanatili 
ng aktibidad na ito dahil ito ay 
isang milestone dahil sa laki ng 
magiging epekto nito sa kabuhayan 
at kinabukasan ng mga magsasaka,” 
aniya.
Ibinunyag ni Leyretana na hiniling 
niya sa DAR na magsagawa ng 
karagdagang mga pagpupulong 
at konsultasyon kasama ang mga 

opisyales ng LRA at LARES na 
nagresulta sa pagpapalabas ng DAR-
LRA Joint AO.
Nakasaad sa joint administrative 
order na ang pagkansela ng mga 
CCLOA dahil sa parcelization 
sa ilalim ng Project SPLIT ay 
itinuturing na hindi kusang-loob 
na mga transaksyon gaya ng 
itinakda sa ilalim ng Seksyon 24 
at 25 ng Republic Act No. 6657, 
na sinususugan ng Sections 9 at 10 
ng RA No. 9700, at samakatuwid, 
ay hindi mangangailangan ng 
presentasyon at pagsuko ng ODC.
Ang AO ay nagsisilbi ring gabay para 
sa anotasyon ng mga kondisyon ng 
Order of Conversion sa titulong may 
kinalaman sa repormang agraryo.
Ang plano ng conversion ay dapat 
ipatupad sa loob ng limang (5) 
taon mula sa petsa ng pagtatapos 
ng Order of Conversion. Anumang 
paglabag sa plano ng conversion 
kabilang ang kabiguang ipatupad ito 
sa loob ng nasabing limang (5) taong 
yugto ng pag-unlad ay magreresulta 
sa pagpapawalang-bisa sa Order of 
Conversion at awtomatikong saklaw 
ng lupa sa ilalim ng Comprehensive 
Agrarian Reform Program (CARP).

ROD hindi na ire-require ang owner’s duplicate 
copy ng CCLOA para sa pagproseso ng e-title  

DAR namahagi ng lupang agrikultural 
sa Negros Occidental

HULYO 8

HULYO 9



6

JUBAN, Sorsogon—Siyamnapu’t 
pitong (97) magsasaka ng Barangay 
Catan-agan sa munisipalidad na ito 
ang makikinabang sa proyektong 
solar-powered irrigation pump 
(SPIP) sa ilalim ng Comprehensive 
Agrarian Reform Program-
Irrigation Component (CARP-IC) 
ng Department of Agrarian Reform 
(DAR) at ng National Irrigation 
Administration (NIA).
Ang P12 milyong proyekto ay 
inilipat sa Catan-agan Farmers 
Irrigators Association, Inc. upang 
matulungan ang mga magsasaka na 
madagdagan ang kanilang ani ng 
palay.
“Ito ang kauna-unahang SPIP project 
ng NIA at DAR sa Bicol. Layunin 
nitong patubigan ang kabuuang 89 
ektarya ng palay sa lokalidad,” ani 
NIA Engr. Emma A. Manlagnit.
“Sa kasalukuyan, mayroon kaming 
anim na bomba, ngunit ang huling 
disenyo ay bubuo ng siyam na 
bomba ng patubig. Ang bawat 
bomba ay nilagyan ng 27 solar 
panel. Ang natitirang tatlong bomba 
ay itatayo sa susunod na taon kung 
bibigyan pa ng karagdagang pondo, 
kaya hindi na kailangang alalahanin. 
Ang problema lang natin ay ang 
kakulangan ng mga kanal. Pero sa 

tulong ng DAR, mapabubuti namin 
ang mga sistema ng kanal,” aniya.
Ayon kay Manlagnit, ang unang 
yugto ng proyekto ay natapos noong 
Enero 2019, ngunit ang ikatlo at 
huling yugto ay kailangan pa ring 
ipatupad.
“Ang mga solar panel na ito ay 
maaaring tumagal ng hanggang 25 
taon kung maayos na mapapanatili. 
Dahil sa sensitibidad ng mga solar 
panel, ang pamahalaan ay bihirang 
magbigay ng ganitong uri ng mga 

Nakipagtulungan ang Department 
of Agrarian Reform (DAR) sa 
Department of Agriculture-Soils 
Laboratory upang makapagbigay 
ng libreng serbisyo sa pagsusuri 
ng lupa sa mga agrarian reform 
beneficiaries (ARBs) mula sa 
iba’t-ibang barangay ng Saguday, 
Quirino.
Ayon kay Provincial Agrarian 
Reform Program Officer II Jess 
Beth G. Quidasol na ang hakbang 
ay naaayon sa layunin ng ahensiya 
na madagdagan ang kita ng mga 
ARB at bilang bahagi ng solusyon 
upang mapababa ang mga gastos 
sa produksyon ng mga ARB sa 
pamamagitan ng pagpapakilala 
sa kanila ng mga advance na 
teknolohiya.
“Ang soil analysis ay naglalayon 
na matukoy ang tamang dami, uri, 
at timing ng paglalagay ng pataba 
na ilalagay ng mga magsasaka sa 
kanilang sakahan.’ Ani Quidasol.
Sinabi ni Quidasol na kailangan 
lamang ng magsasaka na magsumite 
ng mga air-dried soil samples mula 
sa kanilang mga sakahan sa DAR 
laboratory station at bumalik para 
sa mga resulta pagkatapos ng ilang 
araw.
“Sa kasalukuyan, mayroong 
limampu’t pitong (57) sample 
ng lupa na sinuri mula sa mga 

barangay ng Sto. Tomas, Tres 
Reyes, at Salvacion at binigyan 
ng rekomendasyon ng pataba na 
gagamitin para sa produksyon ng 
palay,” ani Quidasol.
Lubos ang pasasalamat ni Quidasol 
sa DA-Soils Laboratory team sa 
pangunguna ng hepe ng regional 
soils laboratory na si Fevie Rica 
Ancheta sa pagtanggap sa kahilingan 
ng mga ARB na magsagawa ng on-
site soil analysis ng kanilang mga 
sakahan.
“Malaking tulong ito sa ARBs para 

maibsan ang pasanin sa kanilang 
produksyon lalo na sa hindi 
maiiwasang pagtaas ng presyo ng 
mga farm inputs tulad ng inorganic 
fertilizers,” aniya.
Ibinunyag ni Quidasol na ang 
soil analysis ay ginagamit upang 
matukoy ang karaniwang nutrient 
status ng isang lugar at upang 
sukatin ang humidity, acidity at 
alkalinity ng lupa.
“Ang dami ng phosphorus, 
potassium, calcium, magnesium, 
sodium, sulfur, manganese, copper, 

at zinc na makukuha sa mga sample 
ng lupa na sinuri ay tumutukoy din sa 
dami ng pataba na kinakailangan,” 
aniya.
Sinabi ni Quidasol na ang mga 
ulat ng pagsusuri ng mga lupa na 
may kaukulang rekomendasyon sa 
pataba ay ipinasa din ng DA-Soils 
laboratory team sa Pangulo ng 
Pagbabago ng Kabuhayan Irrigators 
Association (PKIA) ng Saguday 
pagkatapos ng 4 na araw na on-site 
analysis.

proyekto,” dagdag niya.
Inihayag ni Rosalio H. Olaybar, 
ang 62-taong-gulang na pangulo 
ng Catan-agan Farmer IA, sa isang 
panayam na tumaas ang kanilang ani 
noong 2019 matapos makumpleto ng 
NIA ang unang yugto na may tatlong 
solar pump.
Ayon sa kanya, maaari na silang 
umani ng hanggang 100 sako ng 
palay kada panahon ng pag-aani, na 
malaking pagtaas kumpara sa mga 
nakaraang taon na walang sapat na 

suplay ng patubig.
Aniya, inaasahan niya na ang 
pagkumpleto ng phase 2 ng 
proyekto ay madaragdagan din ang 
produksyon ng palay sa ilang mga 
lugar na nagtatanim rin ng palay sa 
komunidad.
Pinuri ni Olaybar ang DAR at NIA 
sa pagbibigay ng bagong pag-asa 
para sa kanilang mga gawain sa 
pagsasaka.
Nagpahayag naman ng pasasalamat 
si Sorsogon agrarian reform chief 
Nida Santiago sa lahat ng tumupad 
sa proyektong ito.
“Ang SPIP ay magiging kapaki-
pakinabang sa mga magsasaka 
ng palay dahil ang makina, na 
pinapagana ng mga solar panel, ay 
hindi na nangangailangan ng krudo, 
kaya’t mababawasan ang gastos ng 
mga magsasaka sa pagsasaka,” ani 
Santiago.
Sinabi ni Achilles Alindogan, 
municipal councilor, at chairman 
ng sektor ng agrikultura ng lokal 
na pamahalaan, na iminungkahi 
niya kay Mayor Antonio Alindogan 
na unahin ang water sufficiency 
sa Juban, dahil ang kakulangan sa 
tubig ay isang malubhang problema 
na nakakaapekto sa mga lokal na 
magsasaka.

Mga magsasaka ng Sorsogon tumanggap ng 
solar-powered irrigation mula sa DAR at NIA

DAR katuwang ang DA sa pagbibigay ng libreng 
pagsusuri sa lupa sa lalawigan ng Quirino
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Pagkatapos ng dalawang dekadang 
pangungupahan at palipa-lipat na 
tanggapan, pinasinayaan kamakailan 
ng Department of Agrarian Reform 
(DAR) North Cotabato Provincial 
Office ang kanilang bago at 
permanenteng tanggapan.
Ang P40-milyong bagong gawang 
gusali na may dalawang-palapag 
ay matatagpuan sa Phase 3, Singao, 
Kidapawan City.
SInabi ni DAR-Soccsksargen 
Director Mariannie Lauban-Baunto 
na ang pagpapasinaya sa bagong 
tanggapan ay pagpapakita na ang 
DAR-NorthCot ay isang institusyon 
sa pamahalaan na may mataas na 
pagtanaw sa pagbibigay ng maayos 
at ligtas na work environment para 
sa mga kawani at makapagbigay 
ng dekalidad na serbisyo sa mga 
agrarian reform beneficiary (ARB), 
stakeholder, at partner.
“Sa paglipat ng mga kawani sa 
bago nilang tahanan, umaasa tayo 
na ang pasilidad ay magsisilbing 
instrumento upang mapag-ibayo 
ang kanilang sipag sa trabaho at lalo 
pang madevelop ang kanilang mga 
kakayahan upang magkaroon ng 
pag-unlad hindi lamang sa kanilang 

sarili kundi pati na rin sa buong 
tanggapan at sa mga benepisyaryo,” 
ani Baunto. 
Pinuri din niya ang top management 
at staff ng DAR na sineseguro ang 
patuloy na pagbibigay mataas na 
serbsiyo publiko, lalo na sa mga 
ARB. 
Ang opisina ay opisyal na isinalin 
ng Department of Public Works 
and Highways (DPWH) District II 
Engineering Office sa pamamagitan 
ng kinatawan nilang si Engineer Rey 
Francisco.
Sa kanyang mensahe, kinilala ni 
Provincial Agrarian Reform Program 
Officer II Charish Paña ang papel 
na ginampanan ng mga ahensitya 
at ng mga indibidwal na naging 
instrumento upang maisakatuparan 
ang proyekto. 
“Ang tanggapan na ito ay isang 
ehemplo ng magandang samahan sa 
pagitan ng DPWH at DAR upang 
lalong mapalakas ang ating working 
force,” ani Paña.
Ang pagpapasinaya ay dinaluhan ng 
mga top management at personnel 
ng DAR at ng iba pang mga opisyal 
ng pamahalaan.

Ang mga agrarian reform beneficiary 
(ARB) na miyembro ng Albay Dairy 
Farmers Multi-Purpose Cooperative 
sa Guinobatan, Albay ang magiging 
benepisyaryo ng mga housing unit 
sa ilalim ng proyektong Building, 
Adequate, Livable, Affordable, and 
Inclusive Filipino Communities 
(BALAI), isang magkatuwang na 
proyekto ng Department of Agrarian 
Reform (DAR) at ng Department 
of Human Settlements and Urban 
Development (DHSUD).
Sinabi ni OIC-Regional Director 
Rodrigo O. Realubit na may 200 
unit ng bungalow-type na bahay 
ang itatayo sa 2.6-ektaryang lupain 
sa Barangay Upper Binogsacan na 
donasyon ng lokal na pamahalaan ng 
Guinobatan kung saan matatanaw 
ang Mount Mayon.
“Ang inisyatiba na ito ay hindi 
lamang naglalayon na mabigyan ng 
tahanan ang mga mahihirap, kundi 
para parangalan din ang ating hindi 
matatawarang mga bayani—ang 
ating mga magsasaka, na kabilang 
sa mga napapabayaang sektor ng 
ating lipunan,” ani Realubit.
Aniya, humigit-kumulang 170 units 
ang ilalaan sa mga karapat-dapat na 
miyembro ng dairy cooperative na 
walang bahay, habang ang natitirang 
mga unit ay ibibigay sa iba pang 
mga magsasaka na mababa ang kita 
sa lugar.
“Ang 36-square-meter na mga 

konkretong bahay ay magkakaroon 
ng dalawang silid-tulugan, isang 
banyo na may koneksyon sa 
kuryente at tubig, isang granite na 
kusina, mga naka-tile na sahig, at 
ganap na pininturahan ang panloob 
at panlabas na mga dingding,” ani 
Realubit.
Ang bawat bahay ay nagkakahalaga 
ng PHP520,000.00, na babayaran 
ng mga magsasaka sa loob ng hindi 
hihigit sa 25 taon sa 2 hanggang 3% 
taunang interes lamang.
Sinabi ni Albay OIC-Provincial 
head Patricia Rastrullo na bukod sa 
mga bahay, ang DAR ay magbibigay 
din ng livelihood programs para 

sa mga benepisyaryo sa loob ng 
lokasyon upang maging financially 
inclusive ang housing package sa 
mga magsasaka.
Pinuri niya si Vice Mayor Ann 
Gemma Ongjoco sa pagsuporta 
at pagbibigay ng lupa para sa 
proyektong pabahay.
“Ito ay isang milestone. Lubos 
kaming nagpapasalamat sa 
inisyatiba na lilikha ng maayos abot-
kayang mga tirahan para sa aming 
mga magsasaka. Sa pamamagitan 
ng proyektong ito, ang kanilang 
mga pamilya ay magkakaroon 
ng pagkakataon hindi lamang na 
manirahan sa mas komportableng 

tahanan kundi upang mapabuti ang 
kanilang buhay. at kalagayang pang-
ekonomiya,” ani Rastrullo.
Pinangunahan ng DAR Provincial 
Office ng Albay ang ceremonial 
groundbreaking kasama sina 
BALAI National Coordinator 
Raymund A. Matic (naka-white 
polo shirt), Tech4Ed Head Dra. 
Leilani D. Pavilando, Guinobatan, 
Albay Vice Mayor Ann Y. Ongjoco, 
DAR Director Roberto Gavina, 
Guinobatan Agrarian Reform Chief 
Jocelyn Naz, at BALAI Regional 
Coordinator Lolita Adricula.

DAR North Cotabato pinasinayaan ang 
bagong tanggapan

Mga magsasaka ng Albay magkakamit ng sariling 
pabahay mula sa DAR
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TACLOBAN CITY – Umabot 
sa mahigit isandaang libong piso 
ang benta ng mga produkto ng 
mga magsasaka mula sa iba’t 
ibang bahagi ng Eastern Visayas 
mula sa ginanap na dalawang 
araw na Agraryo Trade Fair noong 
nakaraang linggo sa compound ng 
Department of Agrarian Reform 
(DAR) rito.
Ibinunyag ng Chief of the Program 
Beneficiaries Development 
Division, Melecia Ong, na ang trade 
fair, na may temang “Produktong 
Benepisyaryo tungo sa malawak 
na Merkado,” ay nakabuo ng 
pinagsamang benta na ₱116,332 
para sa mga produkto ng agrarian 
reform beneficiaries’ organizations 
(ARBOs) lamang.
Sinabi niya na ang mga benta 
na nabuo ng mga pribadong 
negosyanteng sumali sa trade fair 

ay hindi kasama. Ayon sa organizer, 
ang mga pribadong negosyante ay 
nakakuha ng pinagsama-samang 
benta na mahigit ₱40,000.
Ibinahagi ni Ong na karamihan sa 
mga produkto ng ARBO, mula sa 
sariwang prutas at gulay hanggang 
sa mga processed food, ay naibenta 
lahat.
Sa mga processed foods, buong 
pagmamalaking ibinahagi ni Ong 
na 13 ARBOs sa Rehiyon 8 ang 
nabigyan na ng lisensya para 
mag-operate ng Food and Drug 
Administration na karaniwang 
tinatawag na FDA-LTO; habang 
ang isang produkto ay inisyuhan ng 
certificate of product registration, 
kung saan sila ay kwalipikado ng 
magbenta at makipag-negosyo sa 
mas malaking merkado.
“Ipinapakita namin dito ang 
mga resulta ng lahat ng mga 

interbensyon at suportang serbisyo 
na ibinigay namin sa mga agrarian 
reform beneficiaries (ARBs) sa 
ilalim ng CARP (Comprehensive 
Agrarian Reform Program),” ani 
DAR Regional Director Robert 
Anthony Yu sa kanyang mensahe sa 
pagbubukas ng trade fair.
Ipinagmamalaki ni Provincial 
Director Ruthelma Samonte ng 
Department of Trade and Industry 
(DTI) ang mga produkto at tagumpay 
ng mga magsasaka sa pagbebenta.
“Hindi lamang sila mga magsasaka, 
tinuturing na rin nating silang mga 
CARPreneurs o CARP entrepreneurs, 
ibig sabihin, negosyante na rin sila,” 
ani Samonte.
Pinayuhan niya ang DAR sa 
nasabing okasyon, na ihanda ang 
mga magsasaka at ang kanilang 
mga produkto para sa mas malaking 
merkado.

APAT NA MGA ANAK ng agrarian 
reform beneficiary (ARB) ang 
nagtapos kamakailan sa Benguet 
State University (BSU) sa tulong ng 
scholarship program na pinondohan 
ng Department of Agrarian Reform 
(DAR) sa naturang lugar.
Tinaguriang DAR Scholarship 
Program for the Dependents of 
Agrarian Reform Beneficiaries 
(DAR SP-DARB), ang scholarship 
ay nagbibigay ng pinansyal na 
suporta sa mga kwalipikadong 
dependent ng ARBs upang 
magkaroon sila ng pagkakataong 
makapag-aral at makapagtapos ng 
apat na taong kurso sa kolehiyo na 
may kaugnayan sa agrikultura mula 
sa anumang mga state university at 
colleges.
Kabilang sa mga iskolar ng Benguet 
ay sina Riwa Agsawal, Joyce Faith 
Lagadeo at Meriam Lumyaen na 
pawang nagtapos ng Bachelor of 
Science in Agribusiness (BSAB), at 
Kaizer Sudaypan na nagtapos ng BS 
in Agriculture.
Si Agsawal, na ginawaran ng 
Academic Achiever Award mula 

“Dapat maging handa ang mga 
ARBO sa larangan ng produksyon. 
Dapat ding handa silang mag-suplay 
sa mga institusyunal na mamimili,” 
dagdag ni Samonte.
Ang DTI ay kabilang sa mga 
katuwang na ahensya ng DAR 
sa pagbibigay ng kinakailangang 
tulong upang ang mga ARB ay 
maging negosyante.
Ang mga kinatawan mula sa 
Department of Agriculture at 
Department of Science and 
Technology na sina Francisco 
Ocado at Lysander King III, ayon 
sa pagkakabanggit, ay nangako 
sa patuloy na suporta ng kanilang 
ahensya sa pagtulong sa mga 
ARBO na bumuo ng mga potensyal 
na produkto bilang karagdagang 
kabuhayan bukod pasa kanilang 
pagsasaka.

sa kanyang kursong BSAB, 
ay nagpasalamat sa DAR para 
sa scholarship program dahil 
nakatulong ito sa kanyang pamilya 
sa mga gastusin niya sa pag-aaral.
“Nakatulong ang scholarship 
program sa aming mga magulang 
na mapag-aral kami sa kolehiyo 
at sinuklian namin ito ng lahat ng 

aming makakaya upang makatapos 
kami sa aming mga kurso,” aniya. 
Ang DAR SP-DARB ay bukas sa 
mga kamag-anak ng mga ARB tulad 
ng mga anak, apo, at pamangkin 
na kinakailangang kumuha ng 
anumang apat na taong kursong 
may kaugnayan sa agrikultura. 
Ang mga kwalipikadong iskolar 

ay dapat kabilang sa isang pamilya 
na may kinikitang hindi lalagpas sa 
P100,000.00 kada taon.  
Iginawad ni Provincial Agrarian 
Reform Program Officer II Jane 
Toribio ang mga certificate of 
recognition ang mga iskolar ng DAR 
sa Mountain Province.
“Umaasa kami na gugunitain ninyo 
ang biyayang ito na tinanggap 
ninyo habang kayo ay nabubuhay 
dahil ito ay testimoniya na ang 
pamahalaan ay lumalapit sa inyo at 
sa inyong pamilya. Pagpalain nawa 
ang lahat ng tumulong sa inyo upang 
mapagtagumpayan ninyo ang inyong 
pag-aaral,” aniya. 
Ramdam ng mga magulang ng 
mga iskolar na triple ang kanilang 
naging biyaya hindi lamang dahil sa 
scholarship ng DAR, kundi dahil sila 
ay mga tumanggap ng certificates 
of land ownership award (CLOAs) 
sa mga lupang ibinigay ng DAR, 
at sa mga suportang serbisyo na 
ipinagkaloob dahil sa sila ay kasapi 
ng agrarian reform beneficiaries 
organizations (ARBOs). 

Mga iskolar ng DAR nagtapos sa Benguet State University

Mga produkto ng magsasaka sa Eastern Visayas 
naibenta ng higit sa ₱100K sa loob ng 2 araw
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Tatlumput-isa (31) mga 
magsasakang-miyembro mula 
sa Lingion Agrarian Reform 
Beneficiaries Association (LARBA) 
sa Lingion, Talakag, Bukidnon ang 
naging magsasakang-negosyante 
nang magtapos sila sa Farm 
Business School (FBS) program 
ng Department of Agrarian Reform 
(DAR).
Sinabi ni DAR-Bukidnon 
Provincial Agrarian Reform Officer 
II Mohammad Abdul Jabbar 
Pandapatan na layunin ng FBS na 
turuan ang mga agrarian reform 
beneficiaries (ARBs) na maging 
mga agricultural entrepreneur upang 
isulong ang pagsasaka bilang isang 
negosyo kung saan ang mga ARB 
ay maaaring kumita ng mas malaki.
“Nagagalak ako na malamam 
na marami kayong natutunan sa 
FBS ng DAR. Naging mabuting 
tagapangasiwa kayo sa lupaing 
ipinagkatiwala sa inyo ng DAR,” 
ani Pandapatan.
Ipinahayag ni Pandapatan na sa 
loob ng dalawamput-limang (25) 
araw na aktibidad, nagawa ng 
DAR na turuan, bigyang kapasidad 
at bigyang kapangyarihan ang 31 

ARB sa iba’t ibang kasanayan sa 
pagnenegosyo at pagsulong ng mga 
kasanayan sa pagsasaka para maayos 
nilang mapamahalaanan ang kanilang 
mga ani mula sa lupang ipinagkaloob 
sa kanila ng DAR hanggang sa 
paraan ng pagbebenta ng kanilang 
mga produkto.
“Ang inyong aktibong pakikilahok 
sa programang ito ay napapahiwatig 
ng inyong kahandaan na maging 

Agripreneur. Binabati ko kayo, at 
huwag ninyong kalimutan na kami 
ay laging nasa likod ninyo sa inyong 
paglalakbay tungo sa pagiging 
matagumpay na mga Agripreneur!” 
aniya.
Ang DAR, sa pakikipagtulungan 
sa Department of Agriculture, ay 
nagpasimula ng FBS na nagtuturo din 
sa mga magsasaka ng mahahalagang 
kaalaman tungkol sa bookkeeping, 

cash flow, market survey, pagbebenta 
at paggastos at wastong pagpapakete 
ng kanilang mga produkto.
Ayon kay LARBA Chairman 
Ronald B. Lake, sa pamamagitan 
ng FBS natutunan nila kung paano 
pamahalaanan ang mga farm 
records, bumuo ng isang magandang 
plano at paano maging matagumpay 
na negosyante.

Nagkaloob kamakailan ang 
Department of Agrarian Reform 
(DAR) sa lalawigan ng Cotabato 
ng livelihood support facilities sa 
mga agrarian reform beneficiary 
(ARB) upang palakasin ang kanilang 
pangkabuhayan sa pagsasaka. 
Ang Sitio New Alimodian Peace 
Zone Multi-purpose Cooperative 
(SNAPZ-MPC) sa Banayal, Tulunan 
ay tumanggap ng Php450,000.00 
common service facility at mga 
production inputs para sa kanilang 
produksyon ng mani at mais; at ang 
Cadiis Farmers’ Association, mula sa 
bayan ng Carmen, ay nakatanggap 
din ng Php450,000.00 suportang 
serbisyo na binubuo ng isang unit 
ng corn sheller, apat na unit ng 
collapsible dryer, 10 bag ng organic 
compost, mga corn seed, at capacity 
development training.
Ayon kay Provincial Agrarian 
Reform Program Offcier II 
Charish Paña, ang mga pasilidad 
ay ipinagkaloob upang tulungan 
ang mga magsasaka na paunlarin 
ang produksyon sa pagsasaka at 
kanilang mga kita sa pamamagitan 
ng kanilang mga organisasyon. 
“Umaasa kami na gagawin ninyo 
ang lahat ng inyong makakaya upang 
alagaan ang ibinigay ng DAR. Sana 
ay magbigay inspirasyon sa inyo ang 
mga pasilidad na mas mag-trabaho 
ng maigi upang umunlad ang inyong 
mga pamumuhay,” ani Paña sa mga 

ARB.
Ang mga support services project ay 
ipinagkaloob sa ilalim ng Climate 
Resilient Farm Productivity 
Support Project (CRFPSP)-
Sustainable Livelihood Support.
Sinabi ni CRFPSP Regional 
Pointperson Maria Cecilia 
Machan na ang mga proyekto 
ay makatutulong sa pagtugon sa 
food security ng bansa sa gitna ng 
climate change sa pamamagitan 
ng pagkakaloob ng suportang 
pangkabuhayan sa pamamagitan ng 
farm machines at equipment, farm 
inputs, at capacity development 
interventions.
“Patuloy na imomonitor ng DAR 
ang proyekto at inaasahan namin na 
gagawin ng mga ARB ang kanilang 
responsibildad na nasasaad sa trust 
agreement,” ani Machan.   
Samanatala, pinasalamatan naman 
ni SNAPZ-MPC President Jessie 
Capasgardo ang DAR sa tulong na 
tinanggap nila. 
“Pag-iingatan namin ang 
mga pasilidad at mga input 
na magsisilbing instrumeno 
upang umunlad ang aming mga 
pamumuhay,” ani Capasgardo.
Ang turn-over ceremony ay 
dinaluhan ng mga ARB. ilang 
empleyado ng DAR mula sa 
regional, provincial, at municipal 
office, at mga kinatawan mula sa 
lokal na pamahalaan.

Mga magsasaka sa Bukidnon naging 
magsasakang-negosyante sa kanilang 

pagtatapos sa farm business school ng DAR

Cotabato ARBs tumanggap ng suportang pangkabuhayan mula sa DAR
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Aleosan, North Cotabato. – Maaari 
ng magbayad online o kumuha ng 
cash ang mga magsasaka at residente 
ng New Leon sa lalawigang ito 
nang hindi na kinakailangan pang 
umalis ng kanilang barangay para 
mag-withdraw ng pera pagkatapos 
mapadali ng Department of Agrarian 
Reform (DAR) ang pagpapa-install 

ng Point of Sale (POS) terminal 
machine sa New Leon Multi-Purpose 
Cooperative sa barangay na ito.
Ang POS machine ay naisakatuparan 
sa pakikipagtulungan ng DAR at 
ng Philippine Federation of Credit 
Cooperatives-Manila Lead (PFCCO-
ML).
Binati ni Provincial Agrarian Reform 

Inilunsad kamakailan ng 
kooperatibang tinutulungan ng 
Department of Agrarian Reform 
(DAR) sa Batanes ang produksyon 
nito ng Vermicast sa pamamagitan 
ng Sustainable Livelihood Disaster 
Affected Area (SLDAA) program 
ng DAR bilang alternatibong 
pinagkukunan ng kabuhayan at 
bilang isang paraan upang maibalik 
at mai-rehabilitate ang mga lugar na 
apektado ng epekto ng pagbabago 
ng klima.
Upang maisakatuparan ang 
vermicast project, nagkaloob 
ang DAR ng may kabuuang 
PhP489,090.00 halaga ng farm 
machinery and equipment (FME) 
at agri-inputs sa MILAGROSA 
Multi-Purpose Cooperative na 
matatagpuan sa Barangay Itbud , 
Munisipyo ng Uyugan, Batanes 
upang iangat at mapabuti ang 
kalidad ng buhay ng mga agrarian 
reform beneficiary (ARB) at non-
ARBs sa lalawigan.
Sinabi ng DAR-municipal agrarian 
reform program office na si Jocelyn 
P. Flores na ang inisyatiba ay bahagi 
ng major crop-based block farm 
productivity enhancement project 
sa ilalim ng Climate Resilient Farm 
Productivity Support (CRFPS) at 
SLDAA project ng DAR.
Ibinunyag ni Flores na ang 
FME at agri inputs na ibinigay 
para sa vermicast production ng 
kooperatiba ay kinabibilangan 

ng isang (1) unit Power shredder 
(GR-1500,35x350 na may halagang 
P375,000.00); 1 set na pamutol ng 
damo (UMK 435/4-stroke Honda 
na nagkakahalaga ng P25, 000.00); 
1 unit 4 concrete paddocks na 3 
feet x 10 feet na nagkakahalaga 
ng P50,554.001; 4 na kilo ng 
Vermi Worms na nagkakahalaga 
ng P4,000.00; 16 packs plastic 
packaging na nagkakahalaga ng 
P1,536.00; at 2 set ng pagsasanay na 
nagkakahalaga ng P33,000.00.

“Malaking tulong ang mga 
makinarya sa pagsasaka na ito dahil 
mapapahusay at masusustento nito 
ang produktibidad ng agrikultura 
ng mga ARB at kung saan maaaring 
gawing pagkain sa lupa ang mga 
produktong halos basura na,” ani 
Flores.
Ang Tagapangulo ng Milgarosa 
MPC na si Ms. Emily Balderas ay 
nagpahayag ng kanyang pasasalamat 
sa departamento sa ngalan ng 
kanilang asosasyon para sa lahat 

ng pagsisikap na tulungan ang mga 
magsasaka at ang mga ARB.
Ang vermicast ay isang natural na 
pataba na ginawa mula sa pagproseso 
ng mga organikong basura gamit 
ang pinaghalo-halong mga uod. Ang 
mga uod na ito ay inilalagay sa isang 
lalagyan na puno ng compost. Ang 
kumbinasyon ng mga organikong 
basura at uod ay nire-recycle at 
ginagawang natural na pataba, at ito 
ay nagiging natural na pagkain ng 
lupa at mga sustansya nito.

Program Officer II Charish Paña ang 
pamunuan ng New Leon MPC sa 
kanilang tagumpay at milestone ng 
kooperatiba. 
“Pinasasalamatan ko rin ang 
PFCCO-ML sa pagtulong sa 
atin upang maipagkaloob ang 
teknolohiya at capacity development 
intervention para sa mabilis na  
operasyon ng New Leon MPC,” ani 
Paña.
Ang bagong service line ng New 
Leon MPC ay nagbigay-daan 
din upang sila ay tumanggap ng 
Automated Teller Machine (ATM) 
withdrawals na magpapagaan 
sa pamumuhay ng mga lokal na 
residente at mga kalapit na barangay 
dahil hindi na nila kailangang 
pumunta pa sa kabilang bayan 
upang mag-withdraw ng pera  
Sinabi ni Cooperative Manager 
Roland Lemana na ang mga kasapi 
at hindi kasapi ng kooperatiba ay 
makatitipid ng humigit-kumulang 
Php200.00 sa pamasahe palabas 
ng kanilang barangay para lamang 
mag-withdraw sa ATM.
“Nagpapasalamat kami sa DAR at 
PFCCO-ML sa pagbibigay tulong 

sa amin upang makamit ang aming 
pangarap na magkaroon ng ganitong 
serbisyo sa aming komunidad,” 
aniya. 
Idinagdag pa ni Lemana na dahil dito, 
ang mga residente ay kampante na 
mayroon silang perang mahahawakan 
sakalaing may emergency sila na 
kailangang pagkagastusan.

DAR nagpakabit ng POS terminal machine sa kooperatiba 
ng North Cotabato para palakasin ang operasyon nito

DAR-Batanes puspusan ang produksyon ng vermicast
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Buenavista, Quezon — 
Nagkaloob kamakailan ang 
Department of Agrarian Reform 
(DAR) ng P10-milyong solar-
powered communal irrigation 
system (CIS) sa isang farmer-
irrigators association Quezon II 
para palakasin ang produksyon 
ng palay at mais dito.
Sinabi ni Provincial Agrarian 
Reform Program Officer II 
Cornelio P. Villapando  na ang 
proyekto ay pinondohan sa ilalim 
ng Comprehensive Agrarian 
Reform Program- Irrigation 
Component (CARP-IC) sa 

pakikipagtulungan sa National 
Irrigation Administration (NIA).
Sinabi ni Villapando na ang bagong 
install na CIS, na matatagpuan sa 
Brgy. Hagonghong, Buenavista, 
Quezon, ay may kasamang 108 
solar panels na kayang patubigan 
ang mahigit 35 ektaryang sakahan, 
kung saan ito ay pakikinabangan 
ng mahigit 53 miyembrong-
magsasaka, kabilang dito ang 
mga agrarian reform beneficiaries 
(ARBs) ng Hagonghong 
Irrigators’ Association (HIA).
“Ang bayan ng Buenavista ay 
maituturing na isang Agrarian 

CARAMOAN, Camarines Sur —
Sa pamamagitan ng libreng legal 
na konsultasyon, at pagpapayo, 
tinulungan ng Department of 
Agrarian Reform (DAR) sa 
Camarines Sur ang mga agrarian 
reform beneficiaries (ARBs) sa 
bayang ito na malutas ang kanilang 
mga problema sa lupa.
Sinabi ni Camarines Sur agrarian 
reform chief Renato Bequillo na 
ang legal division ng DAR, na may 
suporta mula sa municipal agrarian 
reform office ng Caramoan-
Garchitorena, ay nakapagresolba 
ng mga kaso tulad ng boundary 
disputes, tenurial arrangements, 
at tenancy sa isang mobile 
mediation na isinagawa ng koponan 
kamakailan.
“Ang mobile mediation ay 
isang paraan na itinatag ng legal 
division ng DAR-Camarines Sur 
sa tulong ng mga munisipal na 
tanggapan. Dito, tinutukoy nila 
ang mga barangay sa mga lugar na 
baybayin na may pinakamaraming 
problemang agraryo at nagtatakda 
ng oras para pagsama-samahin 
ang mga magsasaka para ayusin 
ang mga hindi pagkakaunawaan at 
makipag-ayos ng mga kontrata,” ani 
Bequillo.

Humigit-kumulang 30 magsasaka, 
nangungupahan, magsasaka, at 
manggagawang bukid ang nagpakita 
sa DAR Municipal Office sa 
Caramoan para sa nakatakdang 
mediation proceedings, at humigit-
kumulang 35 pa ang dumating upang 
malutas ang kanilang mga legal na 
problema.
Sinabi ni Bequillo, “Ang aming legal 
na dibisyon ay gumawa at naglapat 
ng mobile mediation bilang isang 
paraan ng paglutas at pag-iwas sa 
salungatan, na nilayon lalo na para 
sa mga magsasakang-benepisyaryo 
na naninirahan sa malalayong 
barangay.”
“Talagang natutuwa ako sa 
pagtutulungan ng legal team 
at ng mga municipal offices sa 
pagresolba ng mga problemang 
argraryo ng mga magsasaka. Lagi 
silang nagtutulungan. Sana lahat ng 
kanilang pagsusumikap ay patuloy na 
mapalakas ang ating mga magsasaka 
na maging produktibong may-ari ng 
lupa,” aniya.
Ipinaliwanag din niya na ang DAR 
ay may interactive na proseso na 
ginagamit upang tulungan ang mga 
naglalabang partido na ayusin ang 

Reform Community (ARC) dahil 
ito ay isa sa mga bayan na may 
pinakamalaking naipamahagi na 
lupain ng ahensiya. Malaking 
tulong ang irrigation system na 
ito sa ating mga magsasakang-
benepisyaryo na ang pangunahing 
tanim ay palay at mais,” aniya.
Inulit niya ang kahalagahan ng 
pagtutulungan sa mga  ahensya 
sa pagpapatupad ng mga ganitong 
uri ng proyekto.
Nagpasalamat si Acting NIA-
Quezon Irrigation Management 
Office Division Manager Engr. 
Edwin C. Nazareno sa DAR 

Quezon II sa kanilang suporta sa 
proyektong ito, habang umapela si 
Municipal Vice Mayor Alvin Ray 
U. Rivera sa mga magsasakang-
benepisyaryo na pangalagaan at 
mahalin ang proyekto upang ito ay 
maging kapaki-pakinabang kahit 
sa susunod pang henerasyon.
Tiniyak ni HIA President Alvin 
Ray U. Rivera sa dalawang 
ahensya na ang kanilang 
asosasyon ay magiging 
responsable sa pagpapanatili 
at pangangalaga sa nasabing 
irrigation system.

DAR nagkaloob ng P10-M solar-powered 
na patubig sa lalawigan ng Quezon

DAR pinaigting ang pag-resolba ng mga alitan sa 
lupa sa Camarines Sur
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Bulwagan ng Kanlahi Convention 
Center, San Vicente, Tarlac City 
– Namahagi ang Department of 
Agrarian Reform (DAR), nitong 
Huwebes, Hulyo 21, 2022, ng 
mga titulo ng lupa at mga support 
services package upang mapaunlad 
ang pamumuhay ng mga agrarian 
reform beneficiaries (ARBs) sa 
nasabing lalawigan.
Pinangunahan ni DAR Secretary 
Conrado Estrella III ang 
pamamahagi ng 48.827 ektarya ng 
lupaing pang-agrikultura sa 123 
ARB at ang pagkakaloob ng mga 
makinaryang pangsaka at kagamitan 
sa pitong (7) ARB organizations 
(ARBOs) sa pamamagitan ng 
Climate Resilient Farm Productivity 
Support (CRFPS).
Isang processing center din para 
sa Dairy Ice Cream at nilagdaang 
memorandum of agreement 
(MoA) sa pagitan ng Bureau of 
Jail Management and Penology at 
ARBO ang ipinagkatiwala sa mga 
farmers’ organization.
Ang MoA ay ipinatupad sa ilalim ng 
programang Enhanced Partnership 
Against Hunger and Poverty 
(EPAHP) upang makatulong sa 
pagtugon sa kahirapan at kagutuman 
sa pamamagitan ng pagbibigay ng 
direktang merkado sa mga produkto 
ng mga ARBO bilang regular na 
supplier ng mga pangangailan sa 
pagkain ng mga Person Deprived of 
Liberty (PDL) sa lalawigan.
Kasama sa aktibidad ang pagtatapos 
ng 32 magsasaka sa ilalim ng 
Farm Business School (FBS) ng 
ahensiya upang mapagbuti ang 
entrepreneurial at marketing skill 
ng mga ARBs at pamahalaan nila 
ang kani-kanilang agribusiness 
venture.
Sinabi ni Estrella III na ang 
suportang ipinagkaloob sa mga 
magsasaka ay makatutulong upang 
lumakas ang kanilang mga sakahan 
na sa kalaunan ay magbibigay sa 
kanila ng mas malaking kita.  
“Ang ating suporta ay hindi 
nagtatapos dito. Bibigyan natin 
sila ng dagdag na kapital upang 
magkaroon sila ng iba pang 

mapagkukunan ng dagdag na 
mapagkakitaan gaya ng manukan at 
pag-aalaga ng ibang mga hayop sa 
bukirin,” ani Estrella III.  
Ang mga ARBO na tumanggap 
ng iba’t ibang farm machinery 
at equipment mula sa CRFPS ay 
ang Pao Kadamortisan Irrigators 
Association, Inc., Bantog Anao 

kanilang mga problema sa lupang 
iginawad ng DAR o magkaroon ng 
pagkakasunso sa lupang kanilang 
sinasaka.
Sinabi ni Legal Chief Atty. Ramon 
SG. Cabañes, Jr. na ang paglutas 
ng mga kaso sa lupa sa taong ito ay 
lubos na bumuti, na may evaluative 
approach na ginamit upang tulungan 
ang mga nag-aaway na partido sa 
pagsusuri ng mga legal na merito 
ng kanilang mga argumento, na 
nagreresulta sa mga patas na 
desisyon.
“Sa pamamagitan nito, ang bawat 
mobile mediation ay magsisilbing 
daan para magamit ng mga legal na 

opisyal ang kanilang mga kasanayan 
sa pamamagitan at maglapat ng mga 
diskarte sa negosasyon sa pagtugon 
sa mga legal na isyu at alalahanin ng 
mga partidong nagtatalo,” aniya.
“Sa nakalipas na limang taon, 
ginawa ng DAR ang kanilang 
tungkulin na ilapit ang hustisya 
sa mga ARB sa pamamagitan ng 
pagsasagawa ng mga legal na klinika 
at marathon mediations, kung saan 
ang mga magsasakang-benepisyaryo 
at legal na opisyal ay nagtitipon sa 
isang karaniwang lugar upang pag-
usapan ang kanilng mga problema 
sa lupa. Ang mga aktibidad na ito 
ay mga agresibong pagsisikap upang 

malutas ang mga alitan sa repormang 
agraryo sa pinakamababang antas,” 
dagdag pa ni Cabañes.
Ayon kay Roque Estomata, isang 
ARB na dumalo sa negosasyon: “Sa 
sandaling makuha ko ang paunawa 
ng DAR, nakaramdam ako ng 
kagalakan at pagkasabik tungkol 
sa nalalapit na pamamagitan. 
Nagpapasalamat ako na dumating 
sila upang tulungan kaming malutas 
ang aming mga alitan sa lupa.”
“Karamihan sa amin ay talagang 
nais ang mapayapang kasunduan. 
Nagpapasalamat kami sa DAR sa 
pagtuturo sa amin tungkol sa aming 
mga karapatan at pagtalakay sa 

aming mga legal na alalahanin. Sana 
ay mangyari ang ganitong klaseng 
kaganapan taun-taon sa Caramoan 
para mas marami pang magsasaka 
ang matulungan ng DAR,” ani 
Estomata.
Batay sa datos, naresolba ng DAR 
ang kabuuang bilang na 178 kaso 
mula Enero hanggang Hunyo 
ngayong taon.
Plano ng DAR-Camarines Sur na 
magsagawa ng isa pang mobile 
mediation sa bayan ng Siruma 
sa Agosto at Garchitorena bago 
matapos ang taon.

Bagong Sibol Farmers Association, 
Inc., Calibungan Agriculture 
Cooperative, Calipayan ARBs 
Association Inc., Bigbiga 
ARBs Association, Inc., Magao 
Ortilano Modernong Magsasaka 
Association, at Sulong Sto Rosario 
ARBs Association.
Ang CRFPS ay programa ng 

ahensiya na nagkakaloob ng mga 
makinaryang pangsaka upang 
mapaunlad ang produktibidad ng 
sakahan at kakayahan sa kita ng 
mga ARBs sa isang napapanatiling 
pamamaraan.
Ang Amia Cruz Agriculture 
Cooperative ang tumanggap ng 
processing center para sa Dairy 
Ice Cream, na ibinigay sa ilalim 
ng Village Level Farm Focused 
Enhancement Development 
Program, na naglalayong 
gawing competitive ang mga 
produkto ng ARBO at naaayon sa 
pangangailangan ng merkado. Ang 
Chairperson ng kooperatiba na si 
Lina Apolonio ay nagpasalamat sa 
DAR sa mga biyayang kanilang 
tinanggap dahil ayon sa kanya ay 
malaki ang maitutulong nito sa 
kanilang pangkabuhayan.
Bukod sa marketing agreements 
sa ilalim ng EPAHP, ang 
Concepcion Calamansi Growers 
and Rice Producers Cooperative 
ay tumanggap din ng dalawang 
(2) unit ng hauling vehicle na may 
150-cc motor hauling implement, 
limang (5) power sprayer (6.5 Hp) 
at backpack gasoline power sprayer.
Inilahad ni Regional Director James 
Ponce na ang mga nagtapos ng FBS 
ay sumailalim sa 25 session ng 
pagsasanay na nakatuon sa iba’t 
ibang pamamaraan sa pagsasaka, 
paglikha ng mga market linkages 
at pagtaas ng kanilang kapasidad 
sa pamamahala ng negosyong 
pangsaka upang mapalago ang 
kanilang kita sa kanilang sakahan. 
Bahagi ng kanilang programa ay 
ang paglulunsad ng Buhay sa Gulay 
Project, isang urban farming na 
tutugon sa food security ng kanilang 
komunidad at makapagbibigay ng 
karagdagang kita para sa kanila.   
“Bukod sa dalang benepisyo ng mga 
proyekto sa ating mga ARB, ang 
pangunguna sa seremonya at ang 
mensahe ni Secretary Estrella ay 
may malaking epekto sa ating mga 
magsasaka dahil sa inspirasyong 
dulot nito upang gawin nilang 
mas produktibo ang kanilang mga 
sakahan,” ani Ponce.  

DAR pinataas ang pamumuhay ng mga 
magsasakang Tarlaqueño
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LABIMPITONG (17) agrarian 
reform beneficiaries (ARBs) ang 
kamakailan ay nanumpa at lumagda 
ng Application to Purchase and 
Farmer’s Undertaking (APFU) 
sa harap ni Judge Beina Marieta 
Cabusao sa Municipal Trial Court 
sa Sagay City, Negros Occidental, 
dahil pumasa sila sa screening 
process upang tumanggap ng lupa 
mula sa Comprehensive Agrarian 
Reform Program (CARP) ng 
pamahalaan.  
Ang Department of Agrarian Reform 
(DAR) ang pangunahing ahensiya 
na tagapagpatupad ng CARP, 
kung saan muling ipinamamahagi 
ang pampubliko at pampribadong 
lupaing pang-agrikultural sa mga 
magsasaka na walang lupa. 
Ang mga nasabing magsasaka 
ay tatanggap ng lupaing pag-aari 
nina Rhode Jesena, Diosdado 
Camelote, at Alexius Abong et al., 
na may titulong T-104341, T-40237, 
T-225515, na sinasakupan ng Lot 
Numbers 3, 1765, at777, at may 
sukat na 3.9812 ektarya, 11.9708 
ektarya, at 4.8904 ektarya, na 

BUGALLON, Pangasinan-- 
Makalipas ang siyam na taon 
mula nang kanilang isumite 
ang aplikasyon para sa lupain, 
natanggap na ng mga magsasaka 
mula sa Barangay Hacienda sa 
Bugallon, Pangasinan ang kanilang 
certificates of land ownership award 
(CLOA) mula sa Department of 
Agrarian Reform (DAR).
“Halos siyam na taon kaming 
naghintay. Akala ko nananaginip 
pa ako pero nangyayari na pala,” 
ani Malonie Tejada, isa sa mga 
magsasaka na ngayon ay nag-
mamay ari na ng lupa.
Sinabi naman ni Ricardo Cunanan, 
isa pang benepisyaryo, na dumaan 
sila sa maraming kahirapan bago 
nila tuluyang natanggap ang lupa.
“Sa tulong ng DAR at sa awa 
ng Diyos, nakamit namin ang 
aming inaasam-asam na lupa,” ani 
Cunanan.
Ayon kay DAR Asst. Regional 
Director na si Maria Ana Francisco, 
ang 40-ektaryang sakahan sa 
barangay, na dating pag-aari ni 
Eduardo Dee at ibinenta kay Dr. 
Macario Feliciano, ay nakuha 
ng DAR sa pamamagitan ng 
compulsory acquisition at dumaan 
sa ilang legal na proseso bago 
tuluyang mairehistro sa Registry of 
Deeds ngayong taon.
Binigyang-diin ni Francisco ang 
kahalagahan ng pagsali ng mga 
magsasaka sa mga kooperatiba 

matatagpuan sa mga Barangay ng 
Andres Bonifacio, Maquiling, at 
Vito sa Sagay City.
Binati ni Municipal Agrarian 
Reform Program Officer Ramon 
Silvino Abiera ang mga magsasaka 
dahil malapit na silang maging 
may-ari ng mga lupain.   
“Ang oath-taking ceremony at 
paglagda sa APFU ay ang umpisa 
na ng katuparan ng kanilang 
mga pangarap. Umaasa tayo na 
sana ay hindi nila malimutan ang 
resposibilidad na kaakibat dito, 
gaya ng pagpapayaman sa lupain 
at pagbabayad sa mga buwis at iba 
pang obligasyon,” aniya. 
Ipinaliwanag din ni Abiera na ito ay 
isa sa mga pangunahing aktibidad 
ng DAR upang matamo ang lupa sa 
ilalim ng CARP sa pamamagitan ng 
mandato nito na muling ipamahagi 
ang lupa sa mga magsasakang 
walang lupain upang maseguro 
ang kanilang land security, social 
equity, at mabigyan din sila ng 
mga kinakailangang suporta upang 
matiyak ang pag-unlad ng kanilang 
ekonomiya.

upang lubos nilang matamasa ang 
mga serbisyo ng DAR at umunlad 
bilang isang komunidad.
“Pahalagahan po ninyo ang titulong 
ito. Ngayon ay mayroon na kayong 
pinanghahawakan. Sa wakas, kayo 
ay mga landowner na,” she said.

Matapos ang paggawad ng mga 
titulo, nagsagawa ang DAR ng 
education seminar para sa 129 
agrarian reform beneficiaries 
(ARBs) na miyembro ng Bugallon 
Federation of Free Farmers 
Marketing Cooperative.

Ang mga ARB ay pinalalahanan 
sa kanilang mga karapatan at 
responsibilidad bilang may mga 
hawak na ng titulo, gayundin ang 
mga suportang serbisyo na nararapat 
sa kanila bilang mga magsasakang-
benepisyaryo.

Sagay agrarian reform beneficiaries 
tatanggap ng lupa mula sa DAR

129 magsasaka sa Pangasinan tumanggap ng 
titulo ng lupa mula sa DAR
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Namahagi ang Department of 
Agrarian Reform (DAR) provincial 
office ng Rizal ng mga kagamitang 
pangsaka sa limampung (50) mga 
agrarian reform beneficiaries 
(ARBs) sa Tanay, Rizal upang 
mapalakas ang produksyon ng 
cassava sa naturang lugar.
Ayon kay Provincial Agrarian 
Reform Program Officer Saturnino 
Bello ang inisyatiba ay bahagi 
ng major crop-based block farm 
productivity enhancement project 
(MCBFPEP) sa ilalim ng Climate 
Resilient Farm Productivity 
Support (CRFPS) ng DAR.

Sinabi niya na ang mga 
miyembrong-magsasaka ng 
Organization of Agrarian 
Reform Beneficiary Farmers of 
Inalsan, Inc. (OARFBFII) ang 
mabibiyayaan ng mga kagamitang 
pangsaka na may kabuuang halaga 
na P640,000.
“Ang proyekto ay isasagawa 
sa isang ektaryang demo farm, 
na naglalayong maipagpatuloy 
ang produksyon ng cassava para 
mapataas ng kita ng 50 miyembrong 
ARB, na kinabibilangan ng 33 
babae at 17 lalaki,” aniya.
Ipinahayag ni Bello na ang mga 

kagamitang pangsaka na inihatid 
sa OARBFII ay kinabibilangan 
ng iisang Rotavator para sa 35hp 
tractor, cassava ridger machine, 
cassava pulling tool, soil test 
kit, electric knapsack sprayer, at 
pressurized power sprayer.
Sinabi niya na ang agri-extension 
support ay bahagi ng pagpapatupad 
ng MCBFPEP sa produksyon 
ng cassava upang makamit ang 
mekanisasyon at magbigay ng 
capacity building intervention 
para suportahan ang kahusayan at 
patuloy na kakayahang kumita ng 
mga lupang sakahan.

“Nilalayon din ng proyekto na 
magkaroon ng kasunduan ang 
mga magsasaka ng cassava 
para mapababa ang gastos, 
madagdagan ang produksyon 
at maging mahusay sa kanilang 
mga aktibidad sa produksyon at 
marketing,” dagdag niya.
Pinasalamatan ni OARBFII 
Chairperson Lourdes Bitabara 
ang DAR team sa pagbibigay 
sa kanila ng mga kagamitang 
pangsaka. “Asahan po ninyo na ito 
ay aalagaan namin at gagamitin ng 
maayos ng mga miyembro,” amo 
Bitabara.

MAIGTING ang paghahanda ng 
Department of Agrarian Reform 
(DAR) para sa nalalapit na 2022 
1st Semester National Formative 
Assessment and Planning 
Conference para busisiin ang 
mga nagawa nitong nakalipas na 
semestre at maging ang mga isyu 
at hamong kinaharap sa layuning 
mahanapan ng lunas tungo sa mas 
epektibong pagsasakatuparan ng 
mandato nito.
Sinabi ni Undersecretary for Policy, 
Planning and Research, Atty. Luis 
Meinrado Pañgulayan na naitakda 
sa darating na Martes, Hulyo 26, 
2022, ang pulong ng kinatawan ng 
central office Planning Service at 
ng mga counterparts nito sa iba’t 
ibang regional offices para ibahagi 
ang mga performance reports ng 
huli nitong unang semestre para sa 
agarang pag-consolidate ng mga 
ito.
Ayon kay Pañgulayan, iikot ang 
usapan sa mga isyu at mga hamon 
na bumulaga nitong nakalipas na 
unang semestre nang sa gayon ay 
makabalangkas ng mga plano na 
tutugon sa mga ito tungo sa mas 
maayos na pagsasakatuparan ng 
pamamahagi ng lupa, pagkakaloob 
ng mga suportang serbisyo at 
agarang paghahatid ng katarungang 
pang-agraryo.

Pinayuhan ni Pañgulayan ang 
mga regional planning officer 
na isumite ng maaga ang mga 
mahahalagang dokumentong may 
kinalaman sa kanilang performance 
report, gayundin ang financial 
performance para sa Land Tenure 
Security Program, Agrarian Justice 
Delivery Program at Agrarian 
Reform Beneficiaries Development 
Sustainability Program para mas 
maging handa sila sa conference 
proper.
Ang mga ulat na ito aniya, ay 
ibabahagi ng DAR central office 
technical staff sa mga kasapi 
ng Executive at Management 
Committee ng bawat sektor ng 
kagawaran upang mabigyan sila ng 
sapat na panahon upang pag-aralan 
ang mga ulat at mas maging handa 
sa conference proper.
Sinabi ni Pañgulayan na ang ideya 
ay upang huwag nang ipresenta ang 
mga ulat na ito sa kumperensya, 
upang mapakinabangan ng tama 
ang oras, pagsisikap at gamit sa 
pagbusisi sa mga isyu at mga 
hamon kinaharap nitong nakaraang 
semestre at hanapan ng paraan na 
maresolba ang mga ito “upang 
masigurong magiging epektibo 
at maayos ang pagsasakatuparan 
ng mga natitirang balanse para sa 
taong ito.”

DAR namahagi ng mga kagamitang pangsaka upang 
mapataas ang produksyon ng cassava sa Rizal

DAR hangad tapusin ng mataginting ang mga target sa taong ito
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Nangako si Pangulong Ferdinand 
“Bongbong” Marcos Jr. na 
ipagpapatuloy ang pagpapatupad 
ng programa sa repormang 
agraryo sa panahon ng kanyang 
panunungkulan sa kanyang unang 
State of the Nation Address 
(SONA), noong Lunes, Hulyo 25.
“Ang repormang agraryo ay hindi 
lamang tungkol sa pagkuha kundi 
pati na rin sa mga suportang 
serbisyo at pamamahagi,” ani 
Marcos Jr
Inihayag ni Marcos Jr. na 
maglalabas siya ng Executive 
Order (EO) para magpataw 
ng isang taong moratorium sa 
pagbabayad ng land amortization 
at pagbabayad ng interes ng mga 
magsasakang-benepisyaryo ng 
agrarian reform.
“Ang isang moratorium ay 
magbibigay sa mga magsasaka ng 
kakayahan na ituon ang kanilang 
pagpupursige sa pagpapaunlad 
ng kanilang mga sakahan, na 
mapakikinabangan ang kanilang 
kapasidad na gumawa at magsulong 
ng paglago ng ating ekonomiya,” 
ani Marcos Jr.
Hinimok niya ang Kongreso na 
magpasa ng batas para amyendahan 
ang Section 26 ng Republic Act 

No. 6657 para palayain ang mga 
agrarian reform beneficiaries 
(ARBs) sa kanilang mga utang 
kung saan ang mga utang ng ARB 
na may hindi pa nababayarang 
amortisasyon at interes ay 
i-condone o patawarin.
“Layunin ng batas na ito na burahin 
ang mga hindi pa nababayarang 
utang ng ating mga magsasakang 
benepisyaryo ng repormang 
agraryo,” he added.
Nangako rin si Marcos Jr. sa mga 
ARB na tatanggap pa lamang ng 
kanilang mga lupa sa ilalim ng 
Comprehensive Agrarian Reform 

Program (CARP) ay hindi na 
kailangang magbayad ng anumang 
amortisasyon para sa kanilang mga 
lupa.
Aniya, ang panukalang condonation 
ay may sakop na kabuuang halaga 
na P58.125 bilyon kung saan 
makikinabang ang 654,000 ARBs 
na kinasasangkutan ng kabuuang 
1.18 milyong ektarya ng mga 
lupang iginawad.
Sa Executive Order No. 75, Series 
of 2019, kung saan ang lahat ng 
ahensya ng gobyerno, ahensya, 
kawanihan, departamento, at 
instrumentalidad ay kinakailangang 

i-turn over ang mga lupang 
agrikultural sa mga kwalipikadong 
ARB, sinabi ni Marcos Jr. na sa 
kasalukuyan, mayroong kabuuang 
52,000 ektarya na hindi nagamit 
na mga lupang pang-agrikultura 
ng pamahalaan ang maaaring 
ipamahagi alinsunod sa Seksyon 14 
ng RA 6657 na sinususugan.
Aniya, ang mga priyoridad para sa 
pamamahagi ay ang mga walang 
lupang beterano ng digmaan, mga 
asawang walang lupa na nabubuhay 
o mga ulila ng mga beterano ng 
digmaan, mga walang lupang 
retirado ng Armed Forces of the 
Philippines at Philippine National 
Police.
“Ang mga lupang pang-agrikultura 
na nakuha sa ilalim ng programang 
ito ay ibibigay sa mga nagtapos ng 
kolehiyo sa agrikultura na walang 
lupa,” ani Marcos Jr.
Idinagdag niya na ang bansa ay 
nangangailangan na ng isang 
bagong lahi ng mga magsasaka 
na may kaalaman sa makabagong 
teknolohiyang pang-agrikultura 
na may kakayahang makisali sa 
siyentipikong pagsasaka upang 
mapataas ang mga ani ng sakahan at 
matatag na humarap sa pagbabago 
ng klima.

‘Walang matatanggal,’ – DAR Chief
HABANG kasalukuyang binabalasa 
ang mga opisyal na may matataas na 
ranggo sa Department of Agrarian 
Reform (DAR), pinaglubag-loob 
naman ni Kalihim Conrado Estrella 
III ang mga rank-and-file employees 
sa paninigurong wala isa man sa 
kanila ang matatanggal sa trabaho.
“Isa lang ang maipapangako ko 
sa inyo: Walang matatanggal,” 
paniniyak ni Estrella III sa ginanap 
na turnover ceremony kamakailan 
sa DAR gymnasium.

Muli namang babalik si dating 
Undersecretary for Finance 
Management and Administration 
Jeffrey Galan makaraang siya ay 
hirangin ni Pangulong Ferdinand 
“Bongbong” Marcos Jr. bilang 
undersecretary sa parehong opisina.
Itinaas naman ng ranggo ni Marcos 
si Atty. Milagros Isabel Cristobal 
mula sa pagiging assistant secretary 
tungo sa undersecretary ng Support 
Services Office at hinirang din niya 
ang limang bagong undersecretaries 
na sina Kazel Caasi Celeste para sa 

Field Operations Office, Napoleon 
Uy-Galit para sa Legal Affairs 
Office, Marilyn Bugarin Barua-Yap, 
Amihilda Julsadjiri Sangcopan at 
Jesry T. Palmares.
Humalili ang mga bagong hirang kina 
dating Undersecretaries David Erro, 
Virginia Orogo, Carim Panumpang, 
Emily Padilla, Francisco Buan 
Jr., Ranibai Dilangalen at Lucius 
Junjun Malsi, upang bigyan 
ang bagong administrasyon ng 
layang makapamili ng mga taong 
pagkakatiwalaan nito.

Hinirang din ng Pangulo sina Aurita 
Carlos-Ang, Ubaldo Sadiarin Jr. 
Joey Sumatra at Josef Angelo 
S. Martires bilang mga assistant 
secretaries.
Nauna nang tumayo bilang 
Undersecretary ng Policy, Planning 
and Research Office si Atty. Luis 
Meinrado Pangulayan habang ang 
kanyang cumpañera, Atty. Celestina 
Tam, ang siyang gumaganap bilang 
officer-in-charge sa External Affairs 
and Communications Operations 
Operations Office (EACOO).

‘Walang matatanggal,’ – DAR Chief

“Ang agrarian reform program ay 
dapat magpatuloy” – Marcos Jr.
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LUNGSOD NG QUEZON—
Sinabi ni Department of Agrarian 
Reform (DAR) Secretary Conrado 
Estrella III na isusulong niya 
ang mga plano ng Pangulo sa 
condonation ng mga pautang at 
ang isang taong moratorium sa 
mga pagbabayad, interes para sa 
mga agrarian reform beneficiaries 
(ARBs).
“Ang aming trabaho ay hindi 
nahihinto sa paggawad ng mga 
lupa, iniisip din namain ang 
kanilang kapakanan. Sa dalawang 
taon ng pandemya, tulad natin, ang 
ating mga ARB ay nakakaranas din 
ng mga problema sa pera. Itong 
mga plano ng Pangulo ay malaking 
tulong sa kanila,” ani Estrella.
Sa isang biglaang panayam sa 
media kahapon sa DAR, sinabi ni 

Estrella na magpapatuloy ang land 
reform program ng pamahalaan, 
sa pagkakataong ito ay, mas 
masigla simula sa mga pahayag ni 
Pangulong Ferdinand Marcos, Jr 
sa repormang agraryo sa kanyang 
unang state of the nation address 
noong Hulyo 25.
Sinabi ng Pangulo na maglalabas 
siya ng executive order na 
magpapataw ng isang taong 
moratorium sa pagbabayad 
ng amortisasyon ng lupa at 
pagbabayad ng interes.
Sinabi ng Pangulo na ang 
moratorium ay magbibigay-daan 
sa mga magsasaka na “Igugol 
ang kanilang mga pang-gastos sa 
pagpapaunlad ng kanilang mga 
sakahan, mapalakas ang kanilang 
produksyon, at isulong ang paglago 

ng ating ekonomiya.”
Sinabi ni Estrella na binabalangkas 
na ng Office of the President ang 
executive order na magpapawala 
ng pasanin sa mga magsasaka sa 
kanilang mga dapat bayaran.
“Kapag na-draft at naaprubahan 
para sa pagpapatupad, ang 
moratorium na ito ay magiging 
kapaki-pakinabang sa 654,047 
ARBs,” sabi ni Estrella.
Hinimok din ng Pangulo ang 
Kongreso na magpasa ng batas na 
mag-aalis ng pasanin sa mga ARB 
na may utang para tumutok sila sa 
farm productivity.
Kailangan aniya ng pag-amyenda 
sa Section 26 ng Republic Act 
(RA) 6657, o ang Comprehensive 
Agrarian Reform Law of 1988, 
para mapawi ang mga magsasaka 

sa kanilang mga pautang at interes. 
Layon ng batas na ito na burahin 
ang hindi mabayarang utang ng 
mga ARB.
“Handa kaming magtrabaho at 
makipag-ugnayan sa Kongreso at 
Senado para sa anumang kailangan 
nila para maipasa ang panukalang 
batas na ito,” sabi ni Estrella.
Sinabi ni Estrella na bago ang 
SONA ng Pangulo, ang DAR ay 
nagsumite sa Pangulo ng isang 
ulat na mayroong 52,000 ektarya 
ng hindi nagamit na mga lupang 
sakahan ng pamahalaan na 
ipapamahagi sa ilalim ng EO 75.
“Ayon sa Seksyon 40 ng RA 6657, 
ang mga lupang pang-agrikultura 

May 32 sugarcane magsasaka mula 
North Cotabato ang nakikitang 
magiging agri-entrepreneur 
matapos na sila ay makapagtapos 
sa Farm Business School (FBS) ng 
Department of Agrarian Reform 
(DAR).
Ang mga nagtapos ay kasapi 
ng Onica ARB Association sa 
Onica, Kidapawan City kung saan 
mayroong 25 sesyon ng FBS ang 
matagumpay nilang nakumpleto 
upang magkaroon kaalaman sa 
pagiging entrepreneurs.
Ayon kay Provincial Agrarian 
Reform Program Officer II Charish 
Paña ang kanilang mga napag-

aralan sa FBS ay malaki ang 
magiging pagbabago sa kanilang 
buhay kapag naisagawa nila ang 
lahat ng kanilang natutunan at sila 
ay naging mga negosyante. 
“Umaasa kami na nabigyan namin 
ng inspirasyon ang mga magsasaka 
na makita nila ang kanilang sakahan 
bilang negosyo at mapalitan ang 
kanilang pananaw sa kanilang sarili 
na sila ay magsasaka lamang kundi 
mga magsasakang negosyante na 
may iba-ibang pinagkukuhanan ng 
mapagkakakitaan mula sa kanilang 
mga bukirin,” ani Paña.
Samantala sinabi naman ni 
Municipal Agrarian Reform 

Program Officer Mario Albete na 
ang FBS ay magandang umpisa 
upang magkaroon innovation 
sa kanilang mga produkto at 
pangkabuhayan.
“Makisali kayo sa pagpapalakas ng 
inyong organisasyon at magtatag 
ng napapanatiling negosyo na may 
kinalaman sa sugarcane dahil ang 
DAR ay patuloy kayong tutulungan 
sa pagdadala sa merkado ng inyong 
mga produkto,” aniya. 
Ang Onica ARB Association ay 
tumanggap ng sugarcane block 
farming project noong 2016 at 
napagkalooban din ng muscovado 
processing facility noong 2020.

Ayon kay Onica ARB Association 
President Virgilio Dorado marami 
silang natutunan sa FBS at nakikita 
nila ang oportunidad na magkaroon 
ng mas malaki pang kita sa 
muscovado processing.
“Bago magtapos ang taon, umaasa 
kami na lahat ng aming natutunan 
ay magagamit na namin sa aming 
muscovado production. Ang 
ating mga kasapi, lalo na ang 
mga kababaihan ay direkta nating 
isasama sa ating mga aktibidad,” 
aniya. 

Kalihim ng DAR, itutulak ang 1-taong moratorium 
at condonation sa mga utang ng mga magsasaka

DAR North Cotabato tinutulungan 
ang mga magsasaka na maging 

negosyante

HULYO 27

Sundan sa pahina 17



17

ay maaari ding ipamahagi sa 
mga walang lupang beterano ng 
digmaan, mga asawang walang 
lupa na nabubuhay at mga ulila ng 
mga beterano ng digmaan, at mga 
walang lupang retirado ng Armed 
Forces of the Philippines (AFP) at 
Philippine National Police (PNP),” 
ani Estrella.
Idinagdag niya na sa ilalim ng DAR 
Administrative Order (AO) No. 03 
na inisyu noong 1997, bukod sa 
mga benepisyaryong AFP at PNP, 
ang mga nagbalik loob na sundalo, 
at mga katulad na benepisyaryo, ay 
isasaalang-alang sa disposisyon ng 
mga lupang sakahan.
“Nang malaman ito ng Pangulo, 
iniutos sa amin na magreserba 
ng 50,000+ ektarya ng lupa para 
ipamahagi sa kanila. At para 
mahikayat ang mga kabataan na 
magsaka, kasama rin sa pwedeng 
maging benepisyaryo ang mga 

nagtapos sa agrikultura,” aniya.
Ang Executive Order No. 75, 
Series of 2019 ay nag-uutos sa 
lahat ng ahensya ng pamahalaan, 
kawanihan, departamento, at 
instrumentalidad na i-turn over 
ang mga lupaing agrikultural 
na pag-aari ng pamahalaan para 
ipamahagi sa mga kwalipikadong 
benepisyaryo ng agrarian reform.
“Sa kasalukuyan, kami ay patuloy 
na namamahagi ng mga lupain at 
nakatutok din, sa pagbibigay ng 
mga kinakailangang suportang 
serbisyo ng mga magsasaka. Nais 
kong maging pambihira ang ating 
mga magsasaka. Kaya, hindi 
lamang tayo nagbibigay ng mga 
makina at pataba, kundi sinasanay 
din sila upang maging makabagong 
magsasaka na sanay sa paggamit 
ng makabagong teknolohiya at 
sanayin din sila, upang maging 
mga negosyante,” sabi ni Estrella.

May kabuuang isandaan 
dalawampu’t apat (124) electronic 
titles (e-titles) na binubuo ng 
kabuuang 205.9402 ektarya ng lupa 
ang naipamahagi ng Department 
of Agrarian Reform (DAR) sa 
isangdaan at tatlong (103) agrarian 
reform beneficiaries (ARBs) ng 
Sorsogon sa ilalim ng Support 
to Parcelization of Lands for 
Individual Titling o SPLIT Project 
ng ahensya.
“Salamat DAR sa pagpili sa akin 
bilang isa sa mga benepisyaryo 
ng programa. Ako ay lubos na 
nagagalak at nagpapasalamat sa 
biyayang ito,” bulalas ng 78-anyos 
na ARB na si Sonny Esternon, 
isa sa 103 ARB mula sa Escuala, 
Casiguran, Sorsogon na tumanggap 
ng kanyang e-title.
Sinabi ni Provincial Agrarian 
Reform Program Officer II Nida A. 
Santiago na nagsimula ang sabay-
sabay na pamamahagi ng mga titulo 
sa Municipal Office ng Juban kung 
saan pitong (7) ARB ang tumanggap 
ng kanilang mga titulo matapos ang 
mahabang taon ng paghihintay. 
Ang mga titulo ay binubuo ng 
18.9407 ektarya na matatagpuan sa 
Buraburan, Juban, Sorsogon.
“Ito rin ay isang masayang 
tagumpay para sa mga empleyado 
ng DAR Municipal Office sa 
Matnog dahil sila ay namigay ng 
mga titulo na binubuo ng kabuuang 
21.0402 ektarya hanggang sampung 
(10) ARBs sa Tugas at Balocawe,’” 
dagdag niya.
Ang Municipal Agrarian Reform 
Program Officer na si Gil Garrido 
kasama ang mga tauhan ng DAR 
Matnog ay nagsagawa ng DAR-
to-DOOR na pamamahagi ng mga 
titulo upang magbigay saya sa mga 
target na benepisyaryo.
Ibinunyag ni Santiago na 
labintatlong (13) e-title ang 

naihatid din sa 13 ARB sa Pilar na 
matatagpuan sa Poctol, Esmerada, 
Bayawas at San Antonio (S), Pilar, 
Sorsogon na may lawak na 30.1351 
ektarya.
“Ang DAR Sorsogon ay gumawa 
rin ng panibagong marka sa 
kasaysayan sa 1st Ceremonial 
Distribution at Turn-Over ng mga 
e-title sa ARB sa tatlumpu’t isang 
(31) ARB na may lawak na 35.3604 
sa Barangay Escuala, Casiguran, 
Sorsogon,” aniya.
Personal na iniabot ni Santiago ang 
tatlumpu’t dalawang (32) e-title sa 
mga benepisyaryo na natuwa sa 
pagbuhos ng mga biyaya para sa 
kanilang mga pamilya.
“Ang pamamahagi ng mga 
nabuong titulo ay simula pa lamang 
ng paghahatid ng repormang 

agraryo para sa ating mga 
benepisyaryo. Bukod sa titulong 
ito, pagkakalooban din namin sila 
ng suportang serbisyo at hustisyang 
pang-agraryo na kailangan nila,” 
banggit ni Santiago.
Binigyang-diin niya na isa pang 
mahalagang araw ang naganap 
para sa mga ARB ng baybaying 
barangay ng Behia sa Magallanes, 
Sorsogon dahil dalawampu’t apat 
(24) na ARB ang nakatanggap ng 
dalawampu’t pitong (27) e-title 
mula sa DAR.
“Ang mga titulong ito ay 
dokumentado mula sa mga 
lupang pag-aari ng gobyerno of 
government-owned lands (GOL) 
mula sa Department of National 
Defense na sumasaklaw sa 38.7861 
ektarya,’ aniya.

Binanggit ng OIC-PARPO I Liza 
B. Repotente ang kahalagahan ng 
e-title dahil sumisimbolo ito sa 
mga hamon ng buhay na maging 
produktibo ang lupa gayundin 
sa pag-access sa mga suportang 
serbisyo.
Ang ibang mga munisipal na opisina 
ng DAR ay nakiisa sa pamamahagi 
ng mga titulo sa 17 ARBs na may 
kabuuang  38.2573 hektarya sa 
Donsol, Barcelona, Bacon District 
at Sorsogon City.
“Ang pag-isyu ng magkakahiwalay 
na titulo para sa bawat benepisyaryo 
ng magsasaka ay mas maganda 
dahil ito nagbibigay-daan sa kanila 
na magkaroon ng malinaw at tiyak 
na pagmamay-ari ng mga parsela ng 
lupa na kanilang binubungkal,” aniy 
Repotente.

DAR namahagi ng e-titles sa mga 
magsasaka ng Sorsogon
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Nagsagawa kamakailan ang 
Department of Agrarian Reform 
(DAR) sa lalawigan ng Bukidnon 
ng reorganisasyon at oryentasyon 
sa mga bagong programa at 
proyekto ng ahensiya upang 
mapalakas ang Barangay Agrarian 

Reform Committee (BARC) sa 
bayan ng Sumilao.
Ayon kay Provincial Agrarian 
Reform Program Officer II 
Mohammad Abdul Jabbar 
M. Pandapatan, ang aktibong 
partisipasyon ng BARC sa 

pagpapatupad ng Comprehensive 
Agrarian Reform Program (CARP) 
sa komunidad ay nagseseguro ng 
tagumpay ng repormang agraryo sa 
kanayunan.
Ipinahayag niya na ang BARC 
ay ang pangunahing kabalikat 

ng DAR sa antas ng pamayanan. 
Tutulong sila sa pagpapatupad ng 
land acquisition and distribution, 
paghahatid ng mga suportang 
serbisyo at paglutas ng mga hindi 

Idinagdag din niya na noong 
nakaraang taon, binigyan sila ng 
suporta  gaya ng mga grinder, 
packaging material, processing 
equipment, at iba’t ibang training 
upang masustine nila ang kanilang 

PCOO ginawaran ang DAR ng FOI 
Certificate of Compliance
GINAWARAN ng Presidential 
Communications Operations Office 
(PCOO) ng compliance certificate 
ang Department of Agrarian 
Reform (DAR) bilang pagkilala sa 
pagtalima nito sa mga requirements 
ng Freedom of Information.
Ang paggawad ng nasabing 
sertipiko, ayon sa PCOO, ay 
alinsunod sa Section 5 (b) ng 
Memorandum Circular No. 2021-
1 na in-isyu ng Inter-Agency Task 
Force on the Harmonization of the 
National Government Performance 
Monitoring, Information and 
Reporting System (The Task Force 
Administrative Order 25, series of 
2011).
“Ang Sertipiko ng Pagtalima 
ay iginagawad sa DAR dahil sa 
pagtalima nito sa mga requirements 
ng Freedom of Information,” ayon 
sa  PCOO.
Dagdag ng PCOO: “Ang pagtalima 
sa mga requirements ay kikilalaning 
bilang basehan sa pagtukoy sa mga 
ng mga kinikilalang responsableng 

units at mga tauhan nito.
Kabilang sa mga requirements 
na nagawa ng DAR ay ang mga 
sumusunod:
1.    Updated People’s FOI Manual;
2.    Updated One-Page FOI Manual;
3.    Updated FOI Report (Agency 
Information Inventory: 2022 FOI 
Registry, and 2022 FOI Summary 
Report);
4.    Onboarding to the eFOI portal 
(www.foi.gov.ph);
5.    Updated Accomplished AID-
FOI Tool; and
6.    FOI Feedback Report.
Ang mga requirements na ito ay 
daraan sa masusing pagbusisi ng 
FOI-Project Management Office 
(FOI-PMO) upang masiguro na 
naayon ang mga ito sa itinakdang 
standards nito.
Alinmang ahensya ng pamahalaan 
ang mabigo tumalima sa mga 
naturang requirements ay maaaring 
magsampa ng “Request for 
Reconsideration” sa FOI-PMO sa 
pamamagitan ng isang liham mula 
sa pinuno ng ahensya, ayon ng 
PCOO.

Tacurong City, Sultan Kudarat —  
Ang produkto ng mga magsasaka 
ng agrarian reform ay regular 
ng mabibili sa Tacurong Fitmart 
sa bayan ng Isulan dahil ang 
kanilang mga produkto, partikular 
na ang Freefarm Chili Powder at 
Flakes, ay nakatatanggap ng mga 
positibong feedback at maraming 
suporta sa mga mamimili.
Ang mga produkto ay pinroseso 
at pinamamahagi ng Isulan Free 
Farmers Biofarming Producers 
Cooperative (IFFABPCO), isang 
agrarian reform beneficiaries 
organization (ARBO) mula sa 
Barangay New Pangasinan.
Ayon kay Senior Agrarian 
Reform Program Officer Cherry 
Mae Purazo ang mga miyembro 
ng IFFABPCO ay gumagamit 
ng raw materials at equipment 
na ibingay ng Department of 
Agrarian Reform’s (DAR) Village 
Level Farm-focused Enterprise 
Development (VLFED) Project.
Ang VLFED project ng DAR 

ay nakatuoon sa pagbibigay 
kakayahan sa mga ARB na 
mapagbuti ang kanilang produkto 
at ganoon din sa mga magsasaka 
sa pamamahala ng kanilang 
kooperatiba. 

produksiyon.
“Natutuwa ako para sa mga 
magsasaka dahil sa nabigyan sila 
ng oportunidad upang maisama 
ang kanilang mga produkto sa 
Tacurong Fitmart dahil mas lalong 
lalawak ang kanilang merkado 
kung kaya’t lalaki rin ang kanilang 
mga kita,” ani Purazo. 
Sineguro rin DAR na patuloy pa rin 
nilang bibigyan ang mga ARB ng 
mga training at livelihood support. 
Samantala, nagpasalamat naman si 
IFFABPCO Chairperson Ana Mary 
Odiaman sa DAR-Sultan Kudarat 
at sinabing ang mga training at 
marketing conference na ibinigay 
ng ahensiya ay nakatulong ng 
malaki upang mapagbuti nila 
ang kanilang marketing at 
salesmanship skill.
“Maraming salamat sa DAR 
sa paghahanap ng paraan na 
matulungan kaming mga ARB sa 
pamamagitan ng probisyon ng mga 
training at iba pang suporta,” ani 
Odiaman.

DAR muling inayos at nagbigay ng 
oryentasyon sa BARC Bukidnon upang 

makatulong sa implementasyon ng CARP

PCOO ginawaran ang 
DAR ng FOI Certificate 

of Compliance

Produkto ng mga agrarian reform 
beneficiary nasa commercial market na
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LEGAZPI CITY —Nagsagawa 
kamakailan ang Department of 
Agrarian Reform (DAR) ng ilang 
serye ng pamamahagi ng certificates 
of land ownership award (CLOAs) 
at computerized land titles (E-titles) 
sa agrarian reform beneficiaries 
(ARBs) sa Bicol nitong huling 
linggo ng Hulyo 2022.
Naigawad sa 215 magsasaka mula 
sa limang bayan sa mga lalawigan 
ng Sorsogon at Camarines Sur, ang 
sakahan na sumasaklaw sa 344.8695 
ektarya ng lupang agrikultural.
Sa Sorsogon, pitong (7) 
magsasakang-benepisyaryo mula 
sa bayan ng Juban ang nabigyan ng 
kanilang mga e-title na sumasaklaw 
sa 18.9407 ektarya ng lupa. Ito 
sinundan ng paggawad sa 64 
magsasaka ng kanilang titulo ng 
lupa na may 68 ektarya sa Ocampo, 
Camarines Sur.
May 67 benepisyaryo mula naman sa 
Bangon, Lupi sa Camarines Sur ang 
tumanggap ng kanilang mga titulo 
ng lupa na sumasakop sa 89 ektarya, 
habang 77 magsasaka naman ang 
nabigyan ng CLOA at c-title na 
sumasaklaw sa 168.8 ektarya sa 
Caramoan at Garchitorena.
Ibinahagi ni Engr. Romulo 
Britanico, Assistant Regional 
Director for Operations ng Bicol 
Region, na ang mga ipinamahaging 
titulo ng lupa ay sumasaklaw sa 
ektarya ng lupang ipinatupad sa 
ilalim ng Comprehensive Agrarian 
Reform Program (CARP).

Tapat sa kanyang pangako na 
hindi lamang niya titingnan ang 
kapakanan ng mga agrarian reform 
beneficiaries (ARBs), kundi maging 
ang mga empleyado nito, inihayag 
kamakailan ni Department of 
Agrarian Reform (DAR) Secretary 
Conrado Estrella III na magbibigay 
siya ng tulong pang-edukasyon para 
sa pag-aaral sa kolehiyo ng mga 
anak ng mga kawani ng kagawaran 
kung saan ang pondong ilalaan dito 
ay magmumula sa kanyang unang 
buwang suweldo.
Sinabi ni Estrella na ibabahagi 
niya ang kanyang unang buwang 
suweldo para sa nasabing college 
educational assistance program 
sa pamamagitan ng draw lots na 
isasagawa sa flag-raising ceremony, 
itong Lunes, Agosto 1, 2022.
Prayoridad na maging benepisyaryo 
ng college educational assistance 
program ay ang mga solo parent-
employees na may sinusuportahang 
estudyanteng anak sa antas ng 
kolehiyo.
Hindi pa man nakakaisang buwan 
bilang kalihim ng DAR ang dating 
mambabatas mula sa lalawigan ng 
Pangasinan, pero madali siyang 
napapalapit sa kalooban ng mga 
empleyado ng DAR at maging ang 
kanyang imahe bilang “DARling 
of the DAR community” dahil sa 
kanyang pagiging bukas-palad.
Umupo si Estrella bilang kalihim 

“Ang mga titulo ay simbolo na kayo 
na ang may-ari ng inyong sinasakang 
lupa. Ang pagtanggap ng titulo ay 
simbolo rin na ginampanan namin 
ang aming trabaho ng mahusay at 
matapat,” ani Britanico.
Pinayuhan din niya ang mga 
benepisyaryo na bungkalin ang 
lupa at gawing produktibo at 
pinaalalahanan sila sa kanilang 
obligasyon sa lupa.
“May kaakibat po na responsibilidad 
ang pagtanggap nitong titulo. 
Hinihiling ko lamang sa inyo na 
pagyamanin at gawing produktibo 
ang lupa.” dagdag pa niya.
Ang magsasaka na si Dominguito 
G. Mimay, 57, ay nagpahayag ng 
pasasalamat sa DAR at nangakong 
gagampanan ang kanyang mga 
tungkulin bilang benepisyaryo ng 
DAR. Isa siya sa pito na tumanggap 
ng titulo ng lupa na dating pag-
aari ng Erquiaga Development 
Corporation estate sa Barangay 
Buraburan, Juban.
“Maraming salamat sa DAR. Ang 
tagal kong hinintay ang titulong ito, 
hindi ko mailarawan kung ano ang 
nararamdaman ko ngayon. Sa wakas 
ay amin na ang lupa. Panigurado na 
ito ay aming pakaiingatan,” bulalas 
ni Mimay.
Mula Enero 1 hanggang sa 
kasalukuyan ng taong ito, ang DAR 
sa Bicol ay nakapagbigay na ng mga 
titulo ng lupa na binubuo ng 698.6 
ektarya ng lupang sakahan sa 408 na 
magsasakang-benepisyaryo.

ng DAR matapos ang turnover 
ceremony nito lamang ika-4 
ng Hulyo sa DAR Gymnasium 
kung saan kinakitaan agad 
siya ng kabaitan nang isiwalat 
niya ang paglalaan ng kanyang 
administrasyon ng P5 milyones na 
pondo para sa tulong pagpapagamot 
ng mga empleyado nito at ng kani-
kanilang mga ka-pamilya.
Sa kanyang ipinalabas na Special 
Order Blg. 03, serye 2022, 
pinagdiinan ni Estrella na ang 
tulong pinansyal sa ilalim ng DAR 
Medical Assistance Program ay 
maaaring iba-iba anyo pero hindi 
lalabis sa P20,000 bawat pasyente 
anumang oras.
Bukas ang medical assistance 
program sa lahat ng empleyadong 
regular at contractual na 
tumatanggap ng suweldo na 
hindi lalabis sa P20,000. Ang 
mga manggagawa sa ilalim ng 
“job order” na tuloy-tuloy na 
nagtatrabaho sa loob ng dalawang 
taon ay sakop rin ng nasabing 
programa bilang benepisyaryo.
Ang saklaw ng programang medikal, 
ayon kay Estrella, ay bahagi lamang 
ng kabuuang gastos para sa mga 
kinakailangang gamot at iba pang 
mga produkto o serbisyo sang-ayon 
sa rekomendasyon ng DAR medical 
consultant para sa mga out-patients 
at ng mga attending physicians para 
sa mga in-patients.

pagkakaunawaan sa usaping 
agraryo sa pinakamababang antas,
“Kinikilala ng ahensiya ang 
kahalagahan ng mga magsasaka, 
may-ari ng lupa, agrarian reform 
beneficiaries organizations at 
iba pang CARP-stakeholders 
sa kanilang pakikilahok sa mga 
pagpaplano, pag-organisa at 
epektibong pagpapatakbo ng 
programa at para sa Support 
to Parcelization of Lands for 

Individual Titling (SPLIT) Project 
ng ahensya,” aniya.
Idinagdag pa ni Pandapatan na 
ang aktibidad na ito ay isang 
napakahalagang inisyatibo mula sa 
field office ng Sumilao.
Sinabi naman ni Municipal 
Agrarian Reform Program Officer 
Gennis Pagobo na nagbigay sila ng 
update ng mga bagong polisiya at 
aktibidad ng ahensiya.
“Ang aktibidad na ito ay nagsilbi 

rin bilang lugar ng diskusyon at 
pagbabahagi ng kanilang mga 
naging problema at solusyon 
sa mga problemang kanilang 
kinaharap at ganun din sa mga 
usaping legal na kanilang maaaring 
harapin,” aniya.
Ang mga BARC ay binubuo ng 
mga magsasaka, manggagawa 
sa bukid, may-ari ng lupa, pati 
na rin mga kooperatiba at mga 
independiyenteng samahan ng mga 

magsasaka.
Ang reorganisasyon at oryentasyon 
na ginanap sa Brgy. Poblacion, 
Sumilao, Bukidnon ay dinaluhan 
ng mga kinatawan ng iba’t-
ibang sector, agrarian reform 
beneficiaries, farmworkers, share 
tenants, Liga ng mga Barangay 
president, Brgy. Poblacion 
Barangay Captain Julius Cesar A. 
Tan kasama ang kanilang barangay 
councilor.

DAR namahagi ng mga 
electronic land titles sa 215 

magsasaka ng Bicol

Estrella III magbibigay ng 
tulong pang-edukasyon sa mga 

empleyado ng DAR 
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May kabuoang 58 agrarian reform 
beneficiary (ARB) ang sa wakas 
ay umokupa na sa 55.9-ektaryang 
lupaing pang-agrikultural sa 
Barangay New Kalibo, M’lang, 
North Cotabato pagkatapos silang 
italaga kamakailan ng Department 
of Agrarian Reform (DAR) sa 
lupaing ito.
Ayon kay Provincial Agrarian 
Reform Program Officer II Charish 
Paña, bago italaga ang mga ARB 
sa dating plantasyon ng saging, 
may mga indibidwal, na hindi 
kasama bilang lehitimong farmer-
beneficiaries, ang pumasok sa 
lupain, at hinaharang ang mga 
kinikilalang ARBs o ang mga may 
pinanghahawakang papel sa lupa. 
“Dahil sa panghihimasok nila, 
ang DAR ay kinailangan pang 
mag-rekomenda ng issuance of 
writ of installation. Ang aktibidad 
na ito ay isa sa mga serbisyong 
pang-hustisya sa ating mga ARB. 
Bukod sa lupang ipinagkaloob sa 
kanila, sisiguruhin din natin na 
makatatanggap sila ng suportang 
serbisyo upang maging produktibo 
ang kanilang lupa,” ani Paña.
Ang lupain ay napasaililm sa DAR 
sa pamamagitan ng Compulsory 
Acquisition Scheme ng 
Comprehensive Agrarian Reform 
Program, kung saan muling 

Nagsagawa ang Department of 
Agrarian Reform (DAR) ng tatlong 
araw na 2022 1st sem formative 
assessment at 2nd sem catch-
up planning conference upang 
masuri kung ano ang nagawa sa 
unang semester at gumawa ng mga 
plano upang maipatupad ang mga 
pangako ni Pangulong Ferdinand 
“Bongbong” Marcos Jr. sa kanyang 
unang State of the Nation Address 
(SONA), partikular sa repormang 
agraryo
Sinabi ni DAR Undersecretary 
for Policy, Planning and Research 
Office (PPRO) Atty. Luis 
Meinrado C. Pañgulayan, na 

ipinamamahagi ang pampubliko 
at pampribadong lupaing pang-
agrikultural sa mga magsasaka na 
walang lupa. 
Nagpasalamat naman si Municipal 
Agrarian Reform Program Officer 
Oding Yusoph sa buong suporta ng 
DAR at mabilisang aksyon sa pag-
isyu ng writ of installation.
“Masaya tayo para sa mga ARB 
at nagpapasalamat din tayo sa 
aktibong kolaborasyon ng mga 
partner agencies, partikular na 
ang pamahalaang barangay ng 
New Rizal at New Kalibo para sa 
kanilang tulong, ganun din ang 
Municipal Police Office ng M’lang 
sa pagbibigay ng seguridad,” aniya.
Samantala, nagpasalamat din sa 
DAR si New Kalibo Barangay 
Chairman Haide Pines dahil sa 
kanilang oras at pagpupusigeng 
iginugol mula sa pagproseso 
hanggang sa instalasyon ng mga 
ARB sa kanilang lugar. 
“Masaya tayo para sa mga 
benepisyaryo at sa mga umuookupa 
sa lupain kung saan masasabi na 
nating atin ang lupain,” ani Pines.
Idinagdag din niya na gagawin 
nila ang lahat ng makakaya upang 
maalagaan at maging produktibo 
ang lupa para sa pang-araw-
araw na pangsustine ng kanilang 
pamilya.

dahil sa limitadong resources, ang 
conference ay gagawin sa dalawang 
(2) bahagi.
Sa unang bahagi ay tututukan 
ang presentasyon ng 1st sem 
accomplishment laban sa mga target, 
problema, isyu, pangangailangan at 
alalahanin na nararanasan, at ang 
2nd sem catch-up plan. Habang 
ang ikalawang bahagi ay kasama 
na ng harapan ang mga miyembro 
ng Executive Committee at 
Management Committee kasama 
ang sektor at rehiyon sa one-on-one 
na mga sesyon.
“Isa sa mga pangunahing 
prayoridad ng Pangulo sa kanyang 

unang SONA ay dapat magpatuloy 
ang repormang agraryo. Nangako 
ang Pangulo na maglalabas ng 
Executive Order para magpataw 
ng isang taong moratorium sa 
pagbabayad ng amortization ng 
lupa at pagbabayad ng interes. 
Pangalawa, ay magpasa ang 
Kongreso ng batas para amyendahan 
ang Section 26 ng RA 6657. 
At pangatlo, ang pagpapatupad 
ng Section 14 ng R.A 6657, as 
amended,” ani Pangulayan.
Sinabi ni Pangulayan na ang 
panukalang batas na ipapasa ng 
Kongreso, ay inilaan para sa 
condonation ng mga utang ng mga 

ARB na may hindi nabayarang 
amortization at interes.
Inaatasan din ang DAR na ituloy 
ang EO 75 upang isama sa saklaw 
nito bilang mga benepisyaryo ang 
mga beterano ng digmaang walang 
lupa, mga asawang nabubuhay 
na walang lupa o mga ulila ng 
mga beterano ng digmaan, mga 
retiradong walang lupa ng Armed 
Forces of the Philippines at 
Philippine National Police. Ang 
mga lupang pang-agrikultura na 
makukuha sa ilalim ng programang 
ito ay naka-target din na ipamahagi 
sa mga nagtapos ng kolehiyo sa 
agrikultura na walang lupa.

DAR itinalaga ang 58 ARBs sa M’lang, North Cotabato

DAR sinukat ang mga nagawa sa unang semester, 
nagplano upang maipatupad ang mga pangako ng 
Pangulo sa SONA tungkol sa repormang agraryo
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