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San Jose, Nueva Ecija – 
Ininspeksyon kamakailan ng 
Department of Agrarian Reform 
(DAR) sa Nueva Ecija ang patuloy 
na pagpapatayo ng village level 
dairy processing center na inilaan 
para sa Simula ng Panibagong 
Bukas (SIPBU) Multi-Purpose 
Cooperative, na bahagi ng San Jose 
City agrarian reform community 
(ARC) na matatagpuan sa Brgy. 

na kinabibilangan ng 57 agrarian 
reform beneficiaries (ARBs).
Ipinahayag niya na ang pagtatayo 
ng 147 metro kwadrado ng 
dalawang palapag na gusali, sa 
loob ng 420 metro kwadradong lote 
ng SIPBU MPC, ay magtataglay ng 
63.5 metro kwadrado na dairy milk 
processing facility.
“Ang SIPBU MPC ay kabilang 
sa DAR-assisted agrarian reform 

Porais, San Jose Nueva Ecija.
Ayon kay Provincial Agrarian 
Reform Program Officer II 
Eden B. Ponio, nagsimula ang 
pagpapatayo ng dalawang palapag 
na gusali noong Mayo 25, 2022 at 
inaasahang matatapos sa katapusan 
ng Setyembre 2022.
Sinabi ni Ponio na ang proyekto ay 
pakikinabangan ng may kabuuang 
78 miyembro ng SIPBU MPC, 

beneficiary organizations (ARBOs) 
na pinagkalooban ng business 
development service na may 
kasamang support facility sa ilalim 
ng Village Level Farm Focused 
Enterprise Development (VLFED) 
ng DAR,” ani Ponio.
Aniya, ang proyekto ng 
VLFED ay nagkakahalaga ng 
Php464,000.00 para sa mga 
materyales at pagsasanay para 

Dairy processing facility malapit nang pakinabangan 
ng agrarian reform community sa Nueva Ecija
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Dairy processing facility malapit nang pakinabangan 
ng agrarian reform community sa Nueva Ecija

16 pamayanang pansakahan susuriin kung 
dapat kilalanin bilang ARCs

sa unang taon at Php370,000.00 para 
sa pangalawang taon, kung saan ang 
lokal na pamahalaan ng San Jose ay 
nagbigay ng kanilang katapat na halaga 
para sa construction materials na 
nagkakahalaga ng Php700,000.00 at ang 
ARBO ay nagbigay ng kanilang katapat 
na halaga para construction materials na 
nagkakahalaga ng Php1,800.000.00.
“Ang proyekto ng VLFED ay 
naglalayong pahusayin ang mga 
produkto ng mga magsasaka sa 
pamamagitan ng pagkakaloob ng 
naaangkop na mga pasilidad at 
kagamitan,” ani Ponio.
Idinagdag niya na ang proyekto ng 
VLFED ay naglalayong magtatag ng 
isang sustainable Income-Generating 
Project (IGP) sa lugar at magbigay 
ng karagdagang kita sa mga ARB, 

paunlarin ang mga negosyante sa 
kanayunan, pataasin ang kalidad ng 
produksyon, pagproseso, packaging 
at pamamahagi at pagbebenta ng 
produkto, kasabay nito ang layuning 
madagdagan ang kita ng ARBO.
Nagpahayag ng pananabik si SIPBU 
MPC chairman Freddie Carlos sa 
pagkumpleto ng processing center. 
Aniya, sa pagkakataong iyon, maaari 
nang magsimulang magtulungan 
ang mga miyembro ng kooperatiba 
sa paggawa ng mga produkto ng 
pasteurized milk at choco milk na 
may iisang layunin na makatulong  
at maging kapaki-pakinabang ang 
kanilang pagpupunyagi hindi lamang 
para sa mga opisyal at miyembro ng 
kooperatiba kung hindi para sa buong 
komunidad ng San Jose.

HABANG hinihikayat ni 
Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 
ang mga ahensya ng pamahalaan 
na paigtingin ang pamamahagi 
ng suportang serbisyo sa sektor 
ng pagsasaka, itinakda naman ng 
Department of Agrarian Reform 
(DAR) ang pagsusuri sa 16 na 
pamayanang pansakahan kung 
dapat na itong kilalanin bilang 
mga agrarian reform communities 
(ARCs) at ARC clusters (ARCCs).
Pinagdiinan ni Undersecretary for 
Support Services, Atty. Milagros 
Isabel Cristobal, ang kahalagahang 
maipasa ng 16 na pamayanang 
pansakahan ang deliberation 
process dahil dito sila huhusgahan 
kung hinog na para hiranging 
ARCs/ARCCs, na nagsisilbi 
bilang convergence areas para sa 
development interventions.
Nitong nakalipas na taon, 
inaprubahan ng DAR ang mga 

aplikasyon ng 19 na pamayanang 
pansakahan para ibilang sila sa 
agrarian reform communities’ 
development program nito, kung 
saan umaabot na sa 2,244 ang 
kabuuang bilang ng ARCs at 187 
naman sa ARCCs.
Kamakailan, idineklara ni Marcos 
Jr. na siya muna pansamantala 
ang mamumuno sa Department 
of Agriculture upang ipakita na 
ang pagpapalago ng pambansang 
industriya sa pagsasaka ang 
pangunahing prayoridad ng 
kanyang administrasyon sa 
layuning pataasin ang produksyon 
ng pagkain.
“Mahalagang ang pangulo ang 
humawak ng nasabing portfolio 
para ipakita kung gaano kahalaga 
ang sektor ng pagsasaka,” ani 
Marcos Jr.
Sinabi ni Cristobal, na tumatayo 
rin bilang pinuno ng National ARC 

Task Force (NARCTF), na ang 
16 na kandidatong pamayanang 
pansakahan ay itinuturing bilang 
mga convergence areas para sa 
development interventions, kung 
sakaling ma-aprubahan ang kani-
kanilang mga aplikasyon.
Ang mga pamayanang pansakahan 
na kinilala bilang mga ARCs/
ARCCs ay nakikinabang na sa mga 
iba’t-ibang uri ng suportang serbisyo 
tulad ng basic infrastructure gaya ng 
pagpapatayo ng mga kalye, tulay, 
bodega, irigasyon, makabagong 
teknolohiyang pagsasaka, mga 
proyektong pangkabuhayan, at mga 
programang pagpapautang.
Aniya ang 16 na kandidatong 
pamayanang pansakahan ay 
matatagpuan sa 12 lalawigan sa 
buong bansa.
Ang mga ito ay nasa mga lalawigan 
ng Isabela, may dalawang 
kandidatong pamayanang 
pansakahan; Camarines Sur-2, 
dalawa; Masbate, dalawa; Lanao 
del Norte, dalawa; at tig-isa sa 
lalawigan ng Albay, Southern 
Leyte, Surigao del Norte, Misamis 
Occidental, North Cotabato, South 
Cotabao at Sarangani.
Hinikayat ni Cristobal ang mga 
opisina ng DAR sa mga nabanggit 
na lalawigan na ipasa ng mas 
maaga ang mga mahahalagang 
dokumento ng mga 16 kandidatong 

pamayanang pansakahan, gaya 
nang ARC/ARCC development 
plan, powerpoint presentation 
ng development plan, nasagutan 
nang fact sheet, evaluation matrix 
at liham para sa NARCTF at 
Resolution mula sa mga lokal na 
pamahalaan na nagsusulong ng 
mga nasabing development plan sa 
NARCTF para aprobahan.
Sinabi ni Delia Gabales, officer-
in-charge ng Project Management 
Service, na ang deliberasyon 
ay bahagi ng pangkalahatang 
tulong para sa mga agrarian 
reform beneficiaries (ARBs), na 
nakapaloob sa banner program 
nito, ang Resilient, Accelerated, 
Integrated, Sustainable and 
Equitable Delivery of Support 
Services to the ARCs (Raise the 
ARCs).
“Saklaw nito ang pangangailangang 
pangkaunlaran ng ating mga ARBs, 
mga organisasyong ng mga ARBs 
at kanilang mga pamayanan,” ani 
Gabales.
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Mga magsasaka sa 
Misamis Oriental 

nakamtan na sa wakas 
ang pribadong lupain 

pagkatapos ng 15 taon

Samahan ng mga 
magsasaka sa Sarangani 
tumanggap ng suporta 

mula sa DAR

Nagkaloob kamakailan ang 
Department of Agrarian Reform 
(DAR) sa lalawigan ng Sarangani 
ng tatlong (3) kagamitang pansaka 
sa samahan ng mga magsasaka 
upang palakasin ang kanilang 
produksyong pang-agrikultural. 
Ang mga kagamitan, na binubuo 
ng hand tractor cacao grinder at 
coconut grater, ay may kabuuang 
halaga na Php 250,000, ay 
tinanggap ng Pangyan Agrarian 
Reform Beneficiaries Organization 
(PARBO) mula Purok Dungon, 
Brgy. Pangyan, sa bayan ng Glan.
Ayon kay Chief Agrarian Reform 
Program Officer John Gamad ang 
PARBO ay isa sa organisasyon 
na tinutulungan ng DAR sa 
ilalim ng Climate Resilient Farm 
Productivity Support Project, 
na may layuning magbigay ng 
agricultural extension services at 
suporta sa mga magsasaka upang 
matutunan nila na maging matibay 
sa gitna ng pagbabanta ng climate 
change.  
“Ang mga kagamitang ito ay 
magbibigay ng mekanisasyon at 
pabibilisin ang pag-aani ng may 
611 agrarian reform beneficiaries at 

Gingoog City, Misamis Oriental—
Matapos ng labinlimang (15) 
taong paghihintay, limang daan 
at anim (506) na mga agrarian 
reform beneficiaries (ARBs) sa 
Tagpako, Gingoog City, Misamis 
Oriental ang tuluyang nakatanggap 
ng kanilang Certificates of Land 
Ownership Award (CLOAs) mula 
sa Department of Agrarian Reform 
(DAR).
Ang nasabing mga CLOA ay 
sumasakop sa mga lupain na dating 
pagmamay-ari ni Milagros Cuenco 
na nakategorya bilang landed estate 
na sakop sa ilalim ng Republic Act 
No. 3844 Serye ng 1963, na kilala 
bilang Agricultural Land Reform 
Code, na nag-aalis ng share tenancy 
system at binibigyang-diin ang 
owner-cultivatorship at pagsasarili 
ng magsasaka.
Sinang-ayunan din ito ng 
Administrative Order No. 8, 
Serye ng 2016 o ang “Guidelines 
Governing the Completion of 
Distribution and Titling of Landed 
Estates under 3844” na bumubuo 
ng mga indibidwal na CLOA sa 
mga magsasaka na nagbubungkal 
ng lupa ng mahigit isang dekada.
Ayon kay DAR Northern Mindanao 
Regional Director Zoraida O. 
Macadindang, ang CLOA ay 
sumasaklaw sa kabuuang 114.4245 
ektaryang lupaing agrikultural, na 
nagsimula pa ang coverage noong 

mga magsasaka na kinabibilangan 
ng Pangyan, Burias, Baliton 
at Cablalan agrarian reform 
community,” aniya.
Hinikayat ni Gamad ang 
organisasyon na seguruhin ang 
pagpapanatili ng proyekto, 
materyales at pamentina ng mga 
kagamitan sa pangsaka upang 
tumaas ang kita ng kanilang 
organisasyon.
“Patuloy na imomonitor ng DAR 
ang proyekto at naniniwala ako 
na gagampanan ninyo ang inyong 
responsibilidad na nasasaad sa ating 
trust agreement,” dagdag pa niya.
Samantala, nagpasalamat naman 
si PARBO President Reynaldo 
Calamayan sa tulong na tinanggap 
nila mula sa DAR.
“Magsisikap kaming pamahalaan 
ang mga ito na magsisilbiing 
instrumento upang bumuti ang 
aming mga pamumuhay,” ani 
Calamayan.
Ang turn-over ceremony ay 
dinaluhan ng mga DAR personnel 
mula sa provincial at municipal 
offices, mga barangay official at 
mga magsasaka ng nabanggit na 
komunidad.

siya ay provincial director pa 
lamang.
“Nanungkulan ako sa DAR 15 taon 
na ang nakararaan, isang taon ang 
tanda kumpara sa taong inabot 
upang maproseso at sa wakas 
ay magkaroon na silang lahat 
ng mga titulo ng lupa. Hindi ko 
maipaliwanag ang aking labis na 
kaligayahan, lalo na malamang sa 
lahat ng nakatanggap nito,” aniya.
Nagpasalamat din siya sa mga 
taong kasangkot sa gawaing ito sa 
hindi pagsuko at sa  pagpupursige 
na maibigay ang titulo ng lupa sa 
mga natukoy na ARB.
Nanawagan naman si Provincial 
Agrarian Reform Program Officer 
II Fatima Aniqa T. Macarambon 
sa mga magsasaka na pangalagaan 
at gawing produktibo ang lupa 
at pahalagahan ang lahat ng 
suportang serbisyong ibinibigay ng 
pamahalaan.
“Itinuturing namin kayo na hindi 
lamang isang magsasaka, ngunit 
isa sa mga tunay na bayani ng ating 
bansa,” ani ni Macarambon.
Ipinahayag ni Land Tenure 
division chief Noel Supremo na 
ang proseso ng pagkuha ng lupa 
ay hindi isang magdamag na 
tagumpay dahil nagsasangkot ito 
ng mahaba at masinsinang proseso, 
ngunit ang mga tauhan ng DAR ay 
nagtiyaga sa kabila ng paghihirap at 
nagtagumpay.
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QUEZON CITY-- Tinupad ni 
Department of Agrarian Reform 
(DAR) Chief Conrado Estrella III 
ang kanyang pangako na bakunahan 
ang mga opisyal at empleyado ng 
DAR central office para sa kanilang 
pangalawang dose ng bakuna laban 
sa Covid-19 kahapon, Agosto 3, 
para sa karagdagang proteksyon 
laban sa nakahawa at nakamamatay 
na virus.
Binanggit ng Kalihim ang 
pangakong ito noong Hulyo 
4, sa ginanap na pagsasalin ng 
pamumuno ng DAR.
“Ang DAR ang pangalawang 
tahanan ko ngayon, at bilang bahagi 
ng aking pamilya gusto ko ring 
tumulong sa inyong kapakanan. 
Ako ay patuloy na nagbibigay 
ng tulong sa aking nasasakupan 
sa Pangasisnan, ngayon, kayo 

Nagsagawa kamakailan ang 
Department of Agrarian Reform 
(DAR) sa Negros Occidental 2, 
katuwang ang Philippine Carabao 
Center (PCC) ng dalawang (2) 
araw na pagsasanay sa produksyon 
ng kambing at kalabaw  upang 
mapabuti ang produktibidad 
ng kambing at kalabaw bilang 
pinagkukunan ng karne at gatas na 
ginanap sa Barangay Bacong, Bago 
City.
Ayon kay DAR Western Visayas 
Regional Director Atty. Sheila 
B. Enciso ang pagsasanay ay 
naglalayon na turuan ang mga 
magsasaka sa produksyon ng 
kambing at kalabaw at mabigyan 
sila ng angkop na pamamaraan sa 
produksyon na magpapalaki ng 
kanilang kita.
Nagpahayag ng kumpiyansa si 
Enciso na ang pagsasanay ay 
makatutulong sa kanilang lalawigan 

Maam Eva Rom na magbibigay sila 
ng suportang serbisyo sa BGFA at 
partikular na inimbitahan ang mga 
miyembro nito na bumisita sa La 
Granja stock farm sa La Carlota 
City upang saksihan ang proseso ng 
paggatas ng mga kalabaw.
“Ang PCC ay maaaring mag-alok 
ng iba’t ibang pagsasanay nang 
libre kabilang na ang artificial 

kabilang ang mga empleyado ng 
DAR Regions 4A at 4B, na ang mga 
opisina ay nasa compound ng DAR 
central office, ang naturukan ng 
booster vaccine.
“Napaka-mapagbigay ni Secretary. 
Sinabihan niya ang Conrado F. 
Estrella Regional Medical and 
Trauma Center na magdala ng higit 
sa kailangan namin para ma-turukan 
din ang mga janitor, security guard 
at mga miyembro ng pamilya ng 
mga empleyado,” sabi ni Cabildo.
Ayon kay Cabildo, nabigyan ang 
mga tao ng pagkakataong pumili 
kung anong mga bakuna ang 
ituturok sa kanila dahil nagdala 
ang Conrado F. Estrella Regional 
Medical and Trauma Center ng 
Pfizer, Moderna at Sinovac.
Si Romeo Reyes, Director ng 
administrative services, ay lubos 

naman dito sa DAR ang nais kong 
matulungan,” ani Estrella.
“Marami akong plano at programa 
para sa ating mga magsasaka, at 
gusto kong maprotektahan ang 
aking mga tao mula sa covid, at 
para rin sa tuloy-tuloy na serbisyo 
sa bayan. Sa pagprotekta sa ating 
sarili, pinoprotektahan din natin ang 
iba mula sa pagkakaroon ng covid,” 
dagdag ni Estrella.
Inatasan ni Estrella ang DAR 
administrative office at ang DAR 
health clinic sa pamumuno ni 
Dra. Connie Cabildo, na makipag-
ugnayan sa Conrado F. Estrella 
Regional Medical and Trauma 
Center (CFERMTC) sa Pangasinan 
para ayusin ang pag-babakuna sa 
mga empleyado ng DAR.
Sinabi ni Cabildo na nasa 600 
empleyado ng DAR central office, 

sa pag-angat ng katayuan ng 
industriya ng kambing at kalabaw. 
Kinilala niya ang PCC sa pagbibigay 
ng kinakailangang tulong teknikal 
sa mga magsasaka ng lalawigan.
Kabilang sa mga paksang 
tinalakay ng DAR at PCC sa 
dalawampu’t limang (25) agrarian 
reform beneficiaries (ARBs) na 
miyembro ng Bacong Gustilo 
Farmers Association (BGFA), ay 
kinabibilangan ng mga kaalaman sa 
produksyon ng kambing at kalabaw 
at mga pamamaraan sa pagpaparami 
nito.
Sa pamamagitan ng teknikal na 
pagsasanay na ito, nalaman ng 
mga magsasaka ang napakaraming 
potensyal na kita sa mga produkto 
ng pag-gawa ng gatas sa kalabaw 
kumpara halimbawa kung gagamitin 
lamang ito bilang mga hayop na 
nagtatrabaho sa bukid.
Nangako si PCC center director 

insemination at bull entrustment, 
bukod sa iba pa,” aniya.
Ipinahayag ng BGFA ang 
pasasalamat nito sa DAR at PCC sa 
pagbabahagi ng kanilang kaalaman 
at kadalubhasaan sa ARBs at 
pagkakaloob ng mga pagkakataong 
makapagbigay ng kita upang 
mapabuti ang kanilang panlipunan 
at pang-ekonomiyang kapakanan.

ang pasasalamat sa bakuna na 
natanggap niya at ng kanyang 
pamilya mula sa DAR.
“Ang aking asawa at dalawang anak 
ay na-turukan ng booster ngayon. 
Nagpapasalamat kami sa kalihim 
sa kanyang kabutihang-loob at sa 
pag-iisip sa kapakanan ng mga 
empleyado, pati na rin sa aming 
mga pamilya,” ani Reyes.
Ang Conrado F. Estrella Regional 
Medical and Trauma Center 
ay itinayo bilang parangal kay 
Conrado F. Estrella, Sr., ang unang 
kalihim ng DAR. Ang ospital ay 
itinatag sa bisa ng Republic Act 
No. 11558, isang batas na nagtatag 
ng isang pangkalahatang ospital sa 
munisipalidad ng Rosales, lalawigan 
ng Pangasinan at nasa ilalim ng 
direktang kontrol at pangangasiwa 
ng Department of Health.

Booster shot, kontribusyon ng DAR sa 
paglaban sa Covid-19

DAR, PCC tinuruan ang mga magsasaka ng Negros Occidental sa 
produksyon ng kambing at kalabaw
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May kabuuang 97 agrarian reform 
beneficiaries (ARBs) mula sa 
iba’t ibang munisipalidad ng 
North Cotabato ang nag-avail 
ng pinagsama-samang halaga ng 
pautang na Php44,031,587 mula 
sa credit assistance loan program 
ng Department of Agrarian 
Reform (DAR) upang palakasin 
ang kanilang mga produksyon sa 
agrikultura.
Ang credit assistance loan ay 
pinondohan ng Land Bank of the 
Philippines (LBP) sa pamamagitan 
ng Accessible Funds for Delivery 
to Agrarian Reform Beneficiaries 
(AFFORD-ARBs) program 
upang pondohan ang kanilang 
mga produksyon sa bigas, mais 
at iba pang high value crops, at 
pangbili rin ng mga mga maliliit 
na kagamitang pangsaka.   
Ayon kay Provincial Agrarian 
Reform Program Officer II Charish 
Paña, ang pautang na ipinagkaloob 

at Alamada, 10 sa Magpet, tatlo sa 
Pikit, at tig-isa mula sa Makilala, 
Matalam, Kabacan, at Pigcawayan.
SInabi ni Provincial AFFORD-
ARBs program Pointperson 
Roland Daquio na ang mga 
ARB ay binibigyan ng financial 
literacy seminar bago ipalabas 
ang kanilang mga inutang, na may 
mababang taunang interest rate na 
5%.
“Natanggap na ng mga ARB 
ang una at ikalawang tranches 
ng kanilang mga inutang upang 
pondohan ang kanilang agri-
production project, ang ika-
tatlong tranche ay ilalabas 
depende sa kalagayan ng kanilang 
mga pananim ayon sa kanilang 
isinumiteng  farm plan at budget,” 
aniya.
Idinagdag din niya na ang mga 
benepisyaryo ay nagsimula ng 
magbayad ng kanilang loan 
amortization batay sa inilabas na 

Inilunsad kamakailan ng Department 
of Agrarian Reform (DAR) sa 
lalawigan ng Sorsogon and ika-
sampung Farm Business School 
(FBS) upang matulungan ng mga 
magsasakang-benepisyaryo na 
maging negosyanteng-magsasaka at 
mapalakas ang kanilang kakayahan 
sa pagnenegosyo.
Ipinahayag ni Provincial Agrarian 
Reform Program Officer Nida A. 
Santiago ang kanyang kaligayahan 
sa makabuluhang proyekto na 
makatutulong sa mga magsasaka 
sa kanilang mga aktibidad sa 

sa mga ARB ay magagamit 
nila sa pagpapabuti ng kanilang 
produksyon ng saging, mais, 
manga at pomelo, na ire-release ng 
hindi isang bigayan lang.
“Ang AFFORD-ARBs program 
ay isang mas pinahusay na lending 
program na iniaalok sa indibidwal 
na ARB, na pinagkalooban ng 
basic financial knowledge upang 
mapalago nila ang kanilang mga 
inutang at mapagbuti ang kanilang 
mga kita, magkaroon ng mga ipon, 
at mapalakas ang kanilang mga 
produktibidad,” aniya..
Idinagdag din ni Paña na patuloy 
pa ring susuportahan ng DAR ang 
mga ARB sa pagkakaloob ng mga 
suportang serbisyo gaya ng ng mga 
technical assistance sa kanilang 
napiling commodities, coaching 
at mentoring, at iba pang capacity 
development interventions.
Sa 97 ARBs, 39 ay mula sa 
Arakan, 17 sa Roxas, 12 saCarmen 

statement of account ng LBP.
Inihayag din ni Daquiao na 
may Php9,583,816.00 ang 
naaprubahan na at ire-release 
sa 18 ARB pagkatapos nilang 
makumpleto ang kanilang mga 
documentary requirements. 
Gayundin, ang aplikasyon ng 12 
ARB, na may kabuuang halaga na 
Php10,467,162.00 ay inaasahang 
maire-release pagkatapos ma-
review at mabigyan ng approval 
ng LBP Lending Center sa 
Kidapawan City.
Ang programang AFFORD-
ARBs ay alinsunod sa Presidential 
Directive No. 2018-0176 na may 
petsang Abril 14, 2018 na nag-aatas 
sa LBP, sa pakikipag-ugnayan 
sa Department of Agriculture at 
DAR, upang tulungan ang mga 
magsasaka at pagkalooban sila ng 
financial assistance sa kanilang 
mga pangangailangang pang-
agrikultura.

produksyon at pagbebenta.
“Ang mga magsasaka ay magbubuo 
ng maliliit na grupo upang 
pagsamahin ang kanilang kapasidad 
na makagawa at tumugon sa mga 
pangangailangan ng pamilihan 
upang lumaki ang kanilang kita,” 
aniya.
Sinabi niya na layunin ng FBS na 
turuan ang mga agrarian reform 
beneficiaries (ARBs) na maging 
negosyante ng kanilang mga 
produktong agrikultural.
“Nais namin gawing kumikita 
ang kanilang mga sakahan at 

DAR inilunsad ang ika-sampung 
Farm Business School para sa 
mga magsasaka ng Sorsogon

Mga magsasaka 
sa North Cotabato 
nakinabang sa 
Php44-M credit loan 
program ng DAR
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maunawaan nila ang pasikot-
sikot ng pagnenegosyo upang 
matugunan nila ang mga hamon sa 
pagmemerkado,” aniya.
Ibinahagi ng PARPO Liza B. 
Repotente kung paano umunlad 
ang FBS sa paglipas ng mga taon 
at ipinahayag na pinahahalagahan 
ng tanggapan ang tugon ng mga 
ARBO at ARB sa mga hamon ng 
pagtanggap ng bagong interbensyon 
sa suporta.
“Kami ay mananatiling matatag 
sa paggalugad ng mga bagong 
paraan kung paano magdadala ng 
mas maraming serbisyo sa ating 
mga magsasaka lalo na sa ating 
mga ARB. Sasamahan natin sila 
sa bawat hakbang,” bulalas ni 
Repotente.
Ibinunyag niya na ito ang ika-10 
site sa Sorsogon. Noong 2017, 
unang inilunsad ang mga pilot 
site sa Castilla at Bulan. Sinundan 
ito ng isang site sa Juban noong 
2018, tatlong (3) site ang inilunsad 
sa Juban, Irosin at Matnog noong 
2019, isang site ang inilunsad sa 
Casiguran noong 2020 at  dalawang 
site ang inilunsad noong 2021 sa 
Sta. Magdalena at Sorsogon City.
Ipinahayag ni Repotente na ang 
Capuy-Basud Multi-Purpose 
Cooperative (CABAMUCO) sa 
Capuy, Sorsogon ang natukoy na 
tatanggap ng FBS para sa 2022.
“Sa Sorsogon City, ang 
CABAMUCO ay ang pangalawang 
site ng FBS. Ang milestone na ito 
ay mahalaga hindi lamang para 

Gibato, Dumarao, Capiz – 
Pinalakas kamakailan ng 
Department of Agrarian Reform 
(DAR) sa lalawigan ng Capiz ang 
kampanya laban sa kahirapan 
at kagutuman sa pamamagitan 
ng paglulunsad ng Enhanced 
Partnership Against Hunger and 
Poverty Program (EPAHPP) na 
pakikinabangan din ng agrarian 
reform beneficiaries (ARBs) sa 
nasabing lalawigan.
Ang EPAHPP ay isa sa 
programa ng pamahalaan upang 
mabawasan ang kagutuman, 
masegurong may makakain, 
mabawasan ang kahirapan sa 
mga komunidad at maitatag ang 
isang sustenableng  agrikultura 
sa tulong din ng iba’t ibang 
ahensiya ng pamahalaan. 
Nakikitang isa sa makikinabang 
sa programa ay ang mga 
miyembrong agrarian reform 
beneficiary (ARB) ng proponent 
ARB organization (ARBO) – ang 
Progressive Women Agrarian 
Reform Cooperative (PWARC), 
gayundin ang iba pang mga 
magsasaka sa komunidad 
dahil sa pagkakaloob sa kanila 
ng Php400,000.00 halaga ng 
suportang serbisyo.
Ayon kay Chief Agrarian Reform 
Program Officer Lea L. Ubierna 
ang  Php300,000.00 ay nakalaan 
para sa mga support facilities at 
equipment at ang Php100,000 
ay para sa mga serbisyo sa 
pagpapaunlad ng kapasidad gaya 
ng project technology at iba pang 
kaugnay na pagsasanay.
“Ang isa sa adhikain ng EPAHPP 
ay mabawasana ng kagutuman sa 
komunidad habang tinutulungan 
ang mga magsasaka na iaangat 
ang kanilang mga pamumuhay.  
Sa pamamagitan ng programa, 
matutulungan natin ang mga 
magsasaka na madagdagan ang 

sa DAR kundi para sa lokal na 
pamahalaan ng Sorsogon,” dagdag 
niya.
Sinabi ni FBS Facilitator 
Jicelle Escanilla na mayroong 
tatlumpu’t limang (35) enrollees 
ang programa. Tiniyak ng DAR-
Sorsogon na magiging masaya 
ang dalawampu’t-limang (25) 
FBS session na dadaluhan ng 
mga miyembro ng CABAMUCO 
habang matututo sila ng mga 
kasanayan sa pagnenegosyo.
Nagpahayag ng pasasalamat 
sa DAR si CABAMUCO 
Chairman Rodolfo L. Bonete Jr. 
sa pagkakataong mapili bilang 
recipient ng programa.    
Nagpahayag ng pasasalamat 
sa DAR si CABAMUCO 
Chairman Rodolfo L. Bonete Jr. 
sa pagkakataong mapili bilang 
tatanggap ng programa.
“Alam naman natin na hindi tayo 
pababayaan ng DAR at ng LGU. 
Nangangako kami na kahit anong 
tulong at patnubay ang ibigay sa 
amin, aalagaan namin ito bilang 
pagpapahalaga,” ani Bonete.
Ang mga magsasakang-estudyante 
ay sasailalim sa isang kurikulum 
kabilang ang pagtatasa ng kanilang 
kasalukuyang sitwasyon sa 
sakahan, pagbuo ng isang plano sa 
negosyo ng sakahan at kung paano 
isasalin ang planong iyon sa aksyon, 
paggawa ng kanilang mga sakahan 
na kumikita, sa pamamagitan ng 
pamamahala ng kanilang sariling 
negosyo sa sakahan.

kanilang produktibidad at kita 
sa sakahan sa pamamagitan ng 
mga  suportang serbisyo gaya 
ng pagsasanay sa teknolohiya, 
makinarya at kagamitan sa 
pagsasaka upang matugunan 
ang problema sa kahirapan 
at seguridad sa pagkain,’’ ani 
Ubierna.
Sa paglulunsad ng programa, ang  
local government unit (LGU)  ng 
Dumarao, lokal na pamahalaang 
barangay ng Gibato, ang 
Department of Education at ang 
Bureau of Jail Management and 
Penology, ay nagbigay ng suporta 
upang makamit ang tagumpay 
ng programa. Sa kalaunan, 
ang tagumpay ng programa ay 
lilikha ng higit na pagkakaisa 
sa pakikipag-ugnayan sa mga 
urban at rural na komunidad 
upang mapalakas ang economic 
resource sa pamamagitan ng 
mga supplementary feeding at 
at iba pang feeding programs, 
produksyon ng pagkain, mga 
programang pangkabuhayan, 
at mahahalagang suportang 
serbisyo na programa ng 
pamahalaan.
Sa mensahe ni Municipal Disaster 
Risk Reduction Management 
Office Head Florencio Farinas 
Jr., kinatawan ng Office of 
the Mayor ng Dumarao, 
tinututukan aniya ngayon ng 
LGU ang pagpapaunlad ng 
imprastraktura ng munisipyo 
para makapagpatayo ng farm-
to-market road para sa mga 
magsasaka na nasa malalayong 
lugar.  

‘Sa aking mga narinig na 
adbokasiya, ang kaunlaran ng 
kanayunan at komunidad ay 
mag-aangat sa pamumuhay 
ng lahat, lalo na sa ating mga 
magsasaka,” ani Fariñas.

DAR inilunsad ang ika-
sampung Farm Business 

School para sa mga 
magsasaka ng Sorsogon

DAR Capiz inilunsad 
ang programa laban sa 

kagutuman at kahirapan

mula sa pahina 5
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ITINALAGA ni Department of Agrarian 
Reform (DAR) Secretary Conrado 
Estrella III si Undersecretary for Finance 
Management and Administration Office 
Jeffrey Galan bilang pinuno ng national 
Human Resource Merit Promotion 
Selection Board (HRMPSB).
Ang HRMPSB sa ilalim ni Galan ang 
siyang magiging responsible para busisiin 
at punuan ang mga bakanteng kritikal 
na posisyon sa Second Level, tulad ng 
division chief at municipal agrarian 
reform program officer.
Magiging katuwang ni Galan sina DAR-
Administrative officer-in-charge (OIC) 
Director IV Romeo Reyes, Personnel 
Division Chief Maria Elizabeth Esteban, 
mga director ng regional/bureau/service 
kung saan may mga bakante, DAR 
Employees Association national president 
Jocelyn Chua at DAR central office 
president Gloria Almazan.
Ipinatong ni Estrella sa balikat ni Reyes 
ang responsibilidad para pamunuan ang 
HRMPSB na bubusisi sa mga dokumento 

LEGAZPI CITY-- Sinusuportahan 
ng Department of Agrarian Reform 
sa Bicol region ang aktibong 
pagsusulong ni Secretary Conrado 
Estrella III para sa kondonasyon 
ng mga pagbabayad sa utang 
at pagbibigay ng isang taong 
moratorium sa pagbabayad ng 
amortisasyon at interes, gaya ng 
inihayag ni President Ferdinand 
Marcos Jr. sa kanyang unang State 
of the Nation Address (SONA).
Sinabi ni Rodrigo O. Realubit, 
officer-in-charge ng DAR Bicol, 
na ang inisyatiba ay tiyak na 
magpapalakas ng produksyon ng 
mga magsasaka.
“Nasa likod kami ng aming kalihim 
sa pagsusulong ng mga inisyatiba 
ng Pangulo para sa mga agrarian 
reform beneficiaries (ARBs). 
Inihanda na rin namin ang lahat ng 
mga dokumento at estadistika na 
kailangan sakaling hingin ito ng 
Kongreso at Senado,” ani Realubit.
Sa kanyang ulat sa bansa, 
binalangkas ni Marcos Jr. ang 

Executive Order No. 75, series 
of 2019, na nagsasaad na ang 
mga hindi nagamit na lupang 
pang-agrikultural ng gobyerno ay 
ipapamahagi sa mga beterano ng 
digmaan, mga naulilang asawa ng 
mga beterano ng digmaan, at mga 
retirado ng Philippine National 
Police at Armed Forces of the 
Philippines.
Sinabi naman ni Realubit na 
ang DAR Bicol ay patuloy na 
isinasagawa ang EO 75. Sa 
kasalukuyan, bini-verify ng mga 
tauhan ng DAR ang humigit-
kumulang 2,557 ektarya ng pag-
aari ng pamahalaan sa rehiyon ng 
Bicol.
“Dahil under validation pa ang 
mga ito, hindi natin masasabi 
nang eksakto kung ilang ektarya 
ang maaaring makuha ng DAR 
sa ngayon. Sa katunayan, napag-
usapan na namin ang bagay 
na ito sa mga kinauukulang 
ahensya, partikular sa Department 
of Environment and Natural 

ng mga aplikante para sa mga bakanteng 
posisyon sa First at Second Level na 
may Salary Grade 1 hanggang 23 o mga 
posisyon na mas mababa sa division 
chief.
Katuwang ni Reyes sa nasabing gawain 
ang kapwa niya kasapi sa national 
HRMPSB at isa pang kinatawan 
ng DAREA na si Angelica Santos. 
Gayunpaman, si Santos ay haharap 
lamang kapag mga aplikante sa First 
Level ang isasalang sa deliberasyon.
Ilang opisina na rin sa DAR central 
office ang bumuo ng kani-kanilang mga 
HRMPSB at naghihintay na lamang ng 
utos mula sa national HRMPSB upang 
simulan ang proseso ng pagpuno sa mga 
bakanteng posisyon sa kani-kanilang 
opisina.
Ang proseso ng deliberasyon para sa 
promosyon o pagpuno ng mga bakanteng 
posisyon ay iaayon sa 2018 DAR Merit 
Selection Plan at iba pang kahalintulad na 
mga polisiya, panuntunan at regulasyon 
na pinaiiral ng Civil Service Commission.

kanyang intensyon na burahin 
ang mga utang ng mga magsasaka 
at ipatupad ang isang taong 
moratorium sa mga pagbabayad ng 
amortisasyon at interes sa humigit-
kumulang 650,000 ARB sa bansa.
“Ito ay isang magandang hakbang ng 
Pangulo. Ito ay magbibigay ng higit 
na kailangan na kaluwagan sa ating 
mga ARB, dahil sa halip na gamitin 
ang pera, para sa amortisasyon ng 
lupa, maaari na nilang gamitin ito 
upang mamuhunan para sa kanilang 
produksyon sa bukid,” ani Realubit.
Idinagdag ni Realubit, “Kung ang 
pinakahuling solusyon ay ibibigay 
ng Kongreso sa pamamagitan 
ng isang moratorium o kalaunan 
ay isang condonation, gaya ng 
ipinahiwatig ng pangulo na 
kinasasangkutan ng bilyun-bilyong 
piso, ang mga pondong ito ay 
maaaring gamitin upang pasiglahin 
ang pagsasaka sa mga malalayong 
lugar.”
Sinabi ni Marcos na ipagpapatuloy 
niya ang pagpapatupad ng 

Resources, para sa pagpapatupad 
nito. “
Umaasa ang mga magsasaka sa 
Camarines Sur na maisakatuparan 
sa lalong madaling panahon 
ang mga pangako ng pangulo sa 
kanyang SONA.
Sinabi ni Torribio Biag, isang ARB 
mula sa Barangay Cagmanaba sa 
Ocampo na malaki ang maitutulong 
ng mga plano ng Pangulo sa kanila 
upang mapanatili ang kanilang mga 
lupang ipinagkaloob sa kanila.
“Umaasa kami na tutulungan din 
kami ng Pangulo na mapabuti ang 
aming mga sakahan sa pamamagitan 
ng bagong teknolohiya. Natutuwa 
rin kami sa programa ng DAR 
sa pagbibigay ng mga lupa sa 
mga agri-graduate dahil ito ang 
maghihikayat sa mga kabataan 
na magsaka. Hinihikayat namin 
ang aming mga anak na kumuha 
ng mga kursong pang-agrikultura 
para patuloy nilang sakahin ang 
lupaing sa huli ay iiwan din namin 
sa kanila,” ani Biag.
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DAR-Finance head pangungunahan ang 
national promotion and selection board

DAR-Bicol sinusuportahan ang mga inisyatiba ng 
Pangulo para sa mga agrarian reform beneficiaries
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DAR-Cavite hinihikayat 
ang pakikilahok ng mga 

tao sa pagpapatupad 
ng Project SPLIT sa 

pamamagitan ng BARC

Kahilim ng DAR inilatag 
ang 9 na pangunahing 

layunin para sa 
susunod na 6 na taon

Nagsagawa kamakailan ang 
Department of Agrarian Reform 
(DAR) sa lalawigan ng Cavite 
ng oryentasyon sa magiging 
partisipasyon ng mga miyembro 
ng Barangay Agrarian Reform 
Committee (BARC) sa  Support to 
Parcelization of Lands for Individual 
Titling (SPLIT) Project sa Trece 
Martirez City.
Ayon kay DAR-Cavite Provincial 
Agrarian Reform Program Officer II 
James Arthur T. Dubongco, ang ang 
aktibong partisipasyon ng BARC 
sa pagpapatupad ng SPLIT Project 
sa komunidad ay nagseseguro ng 
tagumpay ng repormang agraryo sa 
kanayunan.
“Isa sa mga pangunahing layunin 
ng BARC ay ipaalam sa Provincial 
Composite Team at field point 
persons ng Memorandum Circular 5, 
series of 2010, na naglalayong isama 
ang mga tungkulin ng BARC sa 
pagpapatupad ng SPLIT Project at 
ng Comprehensive Agrarian Reform 
Program (CARP) sa pangkalahatan,” 
aniya.
Aniya, patuloy na pinalalakas ng 
DAR ang kanilang pagbubuo sa mga 
kanayunan at pakikipag-ugnayan 
sa oryentasyon ng partisipasyon ng 
BARC.
“Ito ay magbibigay-daan sa 
komunidad na aktibong lumahok sa 
pagpapatupad ng CARP particular 

MALACAÑANG—Sa kanyang 
unang ilang linggo bilang pinuno 
ng Department of Agrarian Reform, 
mabilis at kahanga-hangang 
kumilos si Secretary Conrado 
Estrella III nang ilatag niya ang 
siyam na prayoridad sa reporma sa 
lupa na tinukoy at iniharap niya sa 
pinakahuling pulong ng gabinete 
na pinangunahan ni Pangulong 
Ferdinand Marcos, Jr.
“Itong mga prayoridad na ginawa 
namin ay naaayon sa pambansang 
layunin ng Pangulo na mapabuti 
ang buhay ng mga magsasaka,” ani 
Estrella.
“Isinama ko na rin ang mga 
serbisyo ng ibang ahensya ng 
pamahalaan para matulungan 
ang DAR sa pag-angat ng 
kapakanan ng mga magsasaka. 
Ang pinagsama-samang suporta 
na ito ay tiyak na makikinabang 
hindi lamang ang mga agrarian 
reform beneficiaries (ARBs) kundi 
ang lahat ng magsasaka sa bansa,” 
dagdag ni Estrella.
Ang siyam na prayoridad ng 
Kalihim sa reporma sa lupa:

1. Interbensyon sa mga problema 
sa pagmamay-ari ng lupa
Umaasa ang DAR sa executive 
order (EO) ng Pangulo sa 
moratorium ng pagbabayad para sa 
amortisasyon at interes ng ARBs. 
Ang EO ay magpapagaan sa 
pasanin sa pagbabayad at ang pera 
na dapat nilang ibayad ay maaaring 
gamitin ng mga magsasaka sa iba 
pang agricultural ventures.

sa mga pangunahing bahagi ng 
programa nito, na kinabibilangan 
ng: Land Tenure Improvement 
(LTI), Program Beneficiaries 
Development, at ang Agrarian 
Justice Delivery (AJD),” aniya.
Ang BARC ay may mahalagang 
papel sa pagtiyak ng isang mahusay 
na mekanismo para sa paglahok ng 
mga miyembro ng komunidad sa 
iba’t ibang programa ng DAR.
“Kinikilala ng departamento ang 
kahalagahan ng mga magsasaka, 
may-ari ng lupa, mga organisasyong 
benepisyaryo ng repormang agraryo, 
at partisipasyon ng mga stakeholder 
ng CARP sa pagpaplano, 
organisasyon, at epektibong 
pamamahala ng programa,” aniya.
Ipinahayag ni Program Beneficiaries 
Development Division Chief  Eva 
Reyes na binigyan sila ng updates 
sa pinakabagong mga patakaran 
at aktibidad ng mga programa ng 
departamento.
“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 orientation, na ginanap sa 
Barangay Multi-Purpose Covered 
Court, Barangay Inocencio, Trece 
Martirez City Cavite.

Ang DAR ay makikipag-tulungan 
at magbibigay ng teknikal na 
suporta para sa pagbubuo ng 
batas para sa condonation of 
payments para sa pagbabayad 
ng amortisasyon at interes para 
mapalaya ang mga magsasaka sa 
pagkakautang.
Isasagawa ng DAR ang agresibo 
at maigting na pagpapatupad ng 
pagbibigay ng idibidwal na titulo 
sa mga ARBS sa ilalim ng Support 
to Parcelization of Lands for 
Individual Titling (SPLIT).

2. Paghahatid ng Agrarian Justice
Ang Kagawaran ay kukuha ng 
mga karagdagang abogado upang 
suriin ang mga nakabinbing kaso at 
magsasagawa ng mga fast-tracking 
activities at pahuhusayin ang legal 
monitoring system.

3. Mga interbensyon para sa mga 
suportang serbisyo
Paiigtingin ng DAR ang paghahatid 
ng mga makabagong kagamitan 
sa pagsasaka, pataba, at iba pang 
gamit sa sakahan. Ang tulong 
sa pautang, pagpapaunlad ng 
kapasidad, at tulong sa marketing 
ay ibibigay din.

4. Interbensyon para sa mga 
gastusing medical Hihingi din ng 
tulong ang DAR sa Department of 
Health (DOH) para magkaloob ng 
subsidy at isama sa saklaw nito ang 
mga ARB bilang mga tatanggap ng 
Medical Assistance for Indigent 
Patients (MAIP) nito.

sundan sa pahina 9

DAR-Cavite hinihikayat 
ang pakikilahok ng mga 

tao sa pagpapatupad 
ng Project SPLIT sa 

pamamagitan ng BARC
Nagsagawa kamakailan ang 
Department of Agrarian Reform 
(DAR) sa lalawigan ng Cavite 
ng oryentasyon sa magiging 
partisipasyon ng mga miyembro 
ng Barangay Agrarian Reform 
Committee (BARC) sa  Support to 
Parcelization of Lands for Individual 
Titling (SPLIT) Project sa Trece 
Martirez City.
Ayon kay DAR-Cavite Provincial 
Agrarian Reform Program Officer II 
James Arthur T. Dubongco, ang ang 
aktibong partisipasyon ng BARC 
sa pagpapatupad ng SPLIT Project 
sa komunidad ay nagseseguro ng 
tagumpay ng repormang agraryo sa 
kanayunan.
“Isa sa mga pangunahing layunin 
ng BARC ay ipaalam sa Provincial 
Composite Team at field point 
persons ng Memorandum Circular 5, 
series of 2010, na naglalayong isama 
ang mga tungkulin ng BARC sa 
pagpapatupad ng SPLIT Project at 
ng Comprehensive Agrarian Reform 
Program (CARP) sa pangkalahatan,” 
aniya.
Aniya, patuloy na pinalalakas ng 
DAR ang kanilang pagbubuo sa mga 
kanayunan at pakikipag-ugnayan 
sa oryentasyon ng partisipasyon ng 
BARC.
“Ito ay magbibigay-daan sa 
komunidad na aktibong lumahok sa 
pagpapatupad ng CARP particular 

sa mga pangunahing bahagi ng 
programa nito, na kinabibilangan 
ng: Land Tenure Improvement 
(LTI), Program Beneficiaries 
Development, at ang Agrarian 
Justice Delivery (AJD),” aniya.
Ang BARC ay may mahalagang 
papel sa pagtiyak ng isang mahusay 
na mekanismo para sa paglahok ng 
mga miyembro ng komunidad sa 
iba’t ibang programa ng DAR.
“Kinikilala ng departamento ang 
kahalagahan ng mga magsasaka, 
may-ari ng lupa, mga organisasyong 
benepisyaryo ng repormang agraryo, 
at partisipasyon ng mga stakeholder 
ng CARP sa pagpaplano, 
organisasyon, at epektibong 
pamamahala ng programa,” aniya.
Ipinahayag ni Program Beneficiaries 
Development Division Chief  Eva 
Reyes na binigyan sila ng updates 
sa pinakabagong mga patakaran 
at aktibidad ng mga programa ng 
departamento.
“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 orientation, na ginanap sa 
Barangay Multi-Purpose Covered 
Court, Barangay Inocencio, Trece 
Martirez City Cavite.
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Kahilim ng DAR inilatag 
ang 9 na pangunahing 

layunin para sa susunod 
na 6 na taon

Upang matugunan ang mga 
pangangailangan ng mga 
benepisyaryo ng repormang 
agraryo, mga may-ari ng lupa, at 
mga empleyado nito, hiniling ng 
Department of Agrarian Reform 
(DAR) sa Department of Budget 
and Management (DBM) ang 
pagpapalabas ng bahagi ng natitirang 
P34.474 bilyong Agrarian. Reform 
Fund (ARF) sa Bureau of Treasury 
(BTr) para ipatupad pareho ang 2022 
at 2023 Comprehensive Agrarian 
Reform Program (CARP).
Sinabi ni DAR Secretary Conrado 
Estrella III na ang kanyang tanggapan, 
sa pamamagitan ni Finance, 
Management and Administration 
Office Undersecretary Jeffrey Galan, 
ay nagsumite ng liham sa DBM, na 
nagsasaad na para sa taong 2023, 
hnihiling nito ang kabuuang halaga 
na P10 bilyon na maging bahagi ng 
awtorisadong badyet ng DAR.
Sa kanyang liham sa DBM, 
hinihiling ni Galan ang pagpapalabas 

doblehin ang ani at matiyak ang 
patuloy na paghahatid ng suplay ng 
pagkain sa bansa.
Kinilala rin ni Estrella ang 
pangangailangang tugunan ang mga 
hinaing ng mga dating may-ari ng 
lupa kung kaya naglaan siya ng P1 
bilyon mula sa hinihiling na 2022 
pondo para sa kompensasyon o 
pambayad sa kanilang mga lupang 
agrikultural na nasakop sa ilalim ng 

5. Interbensyon para sa mga 
gastusin sa edukasyon
Makikipagtulungan din ang DAR sa 
Commission on Higher Education 
(CHED) para isama ang mga anak 
ng ARBs sa coverage ng Unified 
Student Financial Assistance 
System for Tertiary Education 
(UniFAST).

6. Interbensyon para sa mga 
teknikal na kasanayan
Ang Technical Education and Skills 
Development Authority (TESDA) 
ay gagamitin upang maglaan ng 
pondo sa mga farm school para 
sa pagsasanay ng mga magsasaka 
sa siyentipikong pamamaraan ng 
pagsasaka.

7. Interbensyon para sa mga farm-
to-market road
Katuwang ng DAR ang Department 
of Agriculture (DA) at Department 
of Public Works and Highways 
(DPWH) para magbigay ng mga 
kalsada sa mga agrarian reform 
communities (ARCs).
8. Interbensyon para magkaroon ng 

“Sa loob ng anim na taon, itutulak 
ko ang DAR sa pagkamit ng 
self-sufficiency para sa ARBs, 
progresibong mga kooperatiba, 
at napapanatili at matibay na mga 
ARCs,” ani Estrella.
Sinabi niya na ang DAR ay 
naglalayon na makamit ang mga 
sumusunod na target: 80 porsiyento 
o 743,800 ARBs na may mataas na 
produksyon at pagtaas ng kanilang 
kita; 85 posiyento o 7,800 agraryong 
kooperatiba na may matatag na 
negosyo na pinamamahalaan ng 

ng P10 bilyong ARF na gagamitin sa 
pagbabayad ng kompensasyon ng 
may-ari ng lupa para sa taong 2023 
na nagkakahalaga ng P2 bilyon.
Ang natitirang P8 bilyon ay naka-
programa para sa pagbibigay ng mga 
suportang serbisyo tulad ng mga 
kagamitan sa pagsasaka, communal 
irrigation system, farm-to-market 
roads, technical assistance, at iba pa.
Para sa taong 2022, hiniling din 
ng DAR ang pagpapalabas ng P10 
bilyon upang madagdagan ang 
kasalukuyang badyet nito, kung 
saan ang bulto nito o P8.75 bilyon 
ay gagamitin para sa agrarian reform 
beneficiaries’ development and 
sustainability program.
Binigyang diin ni Estrella na ang 
paglalaan ng halos 90 porsiento ng 
hiniling na pondo para sa 2022 ay 
ilalaan para sa paghahatid ng mga 
suportang serbisyo na naaayon sa 
ipinahayag ni Pangulong Ferdinand 
Marcos Jr. – upang mapahusay ang 
kapasidad ng mga magsasaka na 

Comprehensive Agrarian Reform 
Program (CARP).
Inilaan ni Estrella ang natitirang 
P250 milyon ng 2022 na na hiniling 
na ARF para sa pag-unlad sa 
kapasidad ng mga kawani ng DAR 
upang bigyan ng pagsasanay ang 
mga bagong hirang na empleyado 
ng DAR at muling i-orient ang mga 
bagong itinalaga at na-promote na 
mga kawani.

sari-saring pinagmumulan ng kita
Layunin ng Kalihim na magkaroon 
ng karagdagang kita ang mga ARB 
sa pamamagitan ng pagsasaka ng 
mga hayop. Ita-tap ng DAR ang DA 
para magbigay ng livestock sa mga 
ARB, at skills training na ibibigay 
ng Department of Trade and 
Industry (DTI), TESDA, Bureau 
of Animal Industry (BAI), Phil. 
Carabao Center (PCC) at National 
Dairy Authority (NDA).

9. Interbensyon para sa patubig
Ang kawalan at kakulangan ng 
irigasyon ay isang pangunahing 
dahilan ng kakulangan ng 
produksyon ng mga magsasaka. 
Makikipagtulungan ang DAR sa 
National Irrigation Association 
(NIA) para magbigay ng irigasyon 
para sa mga ARB at ARC.
Sinabi ng Kalihim na ang kanyang 
mga prayoridad na layunin ay 
magsisilbi ring gabay sa pagbuo 
ng mga estratehikong plano para 
sa pagpapatupad ng repormang 
agraryo para sa susunod na anim na 
taon.

mga ARB; at 80 posiyento o 1,300 
ARC na may pinahusay na negosyo 
at koneksyon sa mga mamimili.
“Natitiyak ko na sa siyam na 
prayoridad na layuning ito ay 
gagawin ng mga manggagawa 
ng departamento ang lahat ng 
makakaya upang maipatupad 
ang mga programa at proyekto 
na magpapabilis sa pamamahagi 
ng lupa, paghahatid ng mga 
suportang serbisyo at pagpapabuti 
ng buhay pang-ekonomiya ng mga 
magsasaka,” ani Estrella.

mula sa pahina 8

DAR hiniling sa DBM ang paglabas ng 
2022 at 2023 AR Fund
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Pikit, North Cotabato – Isang grupo 
ng mga magsasaka sa komunidad 
ng Katilacan sa lalawigang ito ang 
nasisiyahan dahil sa karagdagang 
kinita nila mula sa kauna-unahang 
pag-aani ng kanilang tilapia 
production project gamit ang 
floating fish cages.
Ang Katilacan Agrarian Reform   
Organization (KARBFO) ay kumita 
ng Php15,000.00 sa kanilang 
unang pag-aani ng nasabing 
livelihood project, na ipinatupad 
ng Department of Agrarian 
Reform (DAR) upang tulungan na 
mapagbuti ang pamumuhay ng mga 
magsasaka.   
Ayon kay Provincial Agrarian 
Reform Program Officer II Charish 
Paña ang proyekto ay pinondohan 
ng Office of Mindanao Affairs sa 
ilalim ng Climate Resilient Farm 
Productivity Support Program.
“Nagagalak kami na makita 
ang resulta ng proyekto sa mga 
apektadong komunidad ng climate 
change at mga hazard-prone areas 
gaya ng Pikit. Ito ay pagpapatunay 
na ang floating fish cages ay angkop 
at epektibo sa mga lugar na madaling 
bahain gaya ng Katilacan,” ani Paña.
Pinuri din niya ang Katilacan ARB 
Farmers Organization (KARBFO) 
sa kanilang matagumpay na 

pamamahala ng kanilang proyekto 
na nagdulot ng karagdagang kita 
para sa kanilang organisasyon at 
kani-kanilang pamilya.    
“Bilang suporta sa kanila sa 
pagbebenta ng kanilang  mga ani, 
inimbitahan namin sila kamakailan 
sa ginanap na general assembly 
ng DAR-Cotabato Employees 
Cooperative, kung saan 100 kilo ng 
tilapia sa halagang Php150.00 kada 
kilo ang lahat ay nabili,” aniya.    
Samantala, nagapasalamat naman 
si KARBFO President Tumendig 
Abdul sa lahat ng mga empleyado 
ng DAR sa kanilang commitment 
at suporta sa pagbili ng kanilang 
kauna-unahang pag-aani.   
“Lalo kaming naging inspirado 
sa suportang ipinakita ng mga 
empleyado ng DAR Cotabato. 
Una ay binigyan nila kami ng mga 
training at iba pang development 
intervention, ngayon tinutulungan 
nila kami na i-market ang aming 
mga produkto,” ani Abdul. 
Idinagdag pa ni Abdul na dalawa sa 
15 floating fish cages ang kanilang 
binuksan na, at may 13 pang fish 
cages ang kanilang aanihin at 
ibebenta sa mga  wholesaler, kung 
saan ang DAR Pikit Municipal 
Office ay tutulong upang hanapan 
sila ng mga mamimili. 

Grupo ng mga 
magsasaka sa North 
Cotabato nagkaroon 
ng karagdagang kita 
sa tilapia production 

ng DAR

Mga magsasaka  ng CamSur 
tumanggap ng P900-K 

kagamitang pangsaka at 
agri-inputs mula sa DAR

Upang matulungan ang mga 
agrarian reform beneficiaries 
(ARBs) na makayanan ang epekto 
ng climate change, namahagi ang 
Department of Agrarian Reform 
(DAR) sa Camarines Sur ng 
farm machinery and equipment 
(FME) at agricultural farm inputs 
na nagkakahalaga ng mahigit 
P900,000.00.
Sinabi ni DAR Bicol Regional 
Director Rodrigo Realubit 
na ang halaga ay binubuo ng 
Php707,328.00 halaga ng farm 
machinery at equipment at 
P205,610.00 na halaga ng farm 
inputs na ibinigay sa apat (4) na 
ARB Organizations (ARBOs) sa 
ilalim ng Climate Resilient Farm 
Productivity Support (CRFPS) 
Program .
“Bukod sa pamamahagi ng mga 
lupang pang-agrikultura, binigyan 
din ng DAR ang mga magsasaka ng 
mga common service facility (CSF) 
upang matiyak na ang kanilang 
parsela ng lupa ay magiging 
produktibo, dagdagan ang kanilang 
produksyon, at pagkatapos ay 
mapabuti ang kanilang buhay,” ani 
Realubit.
Pinaalalahanan niya ang mga 
miyembro ng kooperatiba na 
pangasiwaan ang mga FME nang 
may pag-iingat at panatilihin ito sa 
mabuting kondisyon, i-maximize 
ang  paggamit nito at magbunga ng 
mas maraming aanihin.
Pinalawig ng DAR-Camarines Sur 
ang mga suportang serbisyo sa 4 
na ARBO sa ilalim ng proyektong 
Sustainable Livelihood Support 
for Disaster Affected Areas 
(SLSDAA).
Kabilang sa mga ARBO ang 
Libtong Agrarian Reform 
Beneficiaries Association 
(LARBA) sa Sitio Libtong, 
Payatan, Goa; Coyaoyao Agrarian 
Reform Beneficiaries Association 
(CARBA) sa Coyaoyao, Tigaon; 
San Ramon Vegetable Farmers 
Association (SRVFA) sa San 
Ramon, Tinambac; at Bahi Farmers 
and Fisherfolks Organization 
(BAFFO) sa Bahi, Garchitorena, 
Camarines Sur.
Sa ilalim ng proyekto, ang mga 
ARB ay pinagkalooban din ng 
agri-extension at mga serbisyo 

sa teknolohiya kasama ng mga 
farm input. Ang teknolohiyang 
pagsasanay ay nagbigay diin sa 
pangunahing pananim na nililinang 
sa lugar na palay at mais.
Kabilang sa farm inputs na 
ipinamahagi sa ARBOs ang tig-
labintatlong (13) bag ng certified 
rice seeds at tig-apat (4) na bag 
corn seeds sa SRVFA at CARBA, 
dalawampung (25) bags ng certified 
rice seeds sa BAFFO, at siyam (9) 
bags ng mais buto sa LARBA.
Ang proyekto ay magpapatibay ng 
roll-over scheme upang mapanatili 
ang proyekto at ang inputs trading 
enterprise ng ARBO.
Kabilang sa mga ibinigay na 
CSF ay dalawang (2) unit ng 
corn sheller na naka-turn-over 
sa LARBA, dalawang (2) units 
rototiller na may mga kagamitang 
ipinagkaloob sa SRVFA, isang (1) 
unit na hand tractor na may mga 
gamit sa CARBA at isang (1) unit 
mobile rice milling machine na 
inihatid sa BAFFO.
Ang on-site na pagsubok at 
pagpapatakbo at pamamahala 
ay ginawa upang masubukan 
ang pagganap nito at magbigay 
ng teknikal na patnubay para 
sa mahusay na paggamit at 
pagpapatakbo ng mga CSF.
Hindi napigilan ng pangulo ng 
LARBA na si Matea Belleca 
ang kanyang kasiyahan, dahil 
ginawaran sila ng DAR ng 
dalawang (2) unit ng corn sheller 
upang matulungan hindi lamang 
ang mga miyembro ng ARBO 
kundi upang maserbisyuhan din 
ang mga magsasaka ng mais sa 
karatig na bayan sa Payatan, Goa.
Ang CRFPS ay isang pangunahing 
programa ng DAR na nakatutok 
sa pagpapalawig ng tulong sa mga 
lugar na apektado ng kalamidad 
sa loob ng agrarian reform 
communities (ARC).
Ang proyekto ng SLSDAA ay 
nakatuon sa pagpapabuti ng ani ng 
sakahan at kabuhayan ng mga ARB 
sa pamamagitan ng pagpapabuti ng 
kanilang kakayahang umangkop 
at mga aktibidad na socio-
economic para sa sapat na pagkain 
at pagpapanatili ng kapaligiran 
sa pamamagitan ng kanilang 
organisasyon.

AGOSTO 11
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Nagsagawa kamakailan ang 
Department of Agrarian Reform 
(DAR) sa lalawigan ng Negros 
Oriental ng pagsasanay at 
oryentasyon sa Barangay Agrarian 
Reform Committee (BARC) upang 
mapabilis ang pagpapatupad ng 
Support to Parcelization of Land 
for Individual Titling (SPLIT) 
Project.
Ang SPLIT project ay ang programa 
ng ahensiya upang makapag-
isyu ng  indibidwal na titulo ng 
lupa sa  mga agrarian reform 
beneficiary (ARB) na nagawaran 
na ng lupa ngunit sa pamamagitan 
ng collective ownership o sama-
samang pagmamay-ari.
Ayon kay Provincial Agrarian 
Reform Program Officer II Elvira 
Bation, ang BARC ay ang kabalikat 
ng DAR, sa antas ng komunidad, sa 
pagpapatupad ng land acquisition, 
land distribution, paghatid ng 

“Paninindigan ko ang sinasabi 
ng batas. Hindi ako yuyuko sa 
anumang panggigipit saan man ito 
galing.”
Ito ang winika ni Agrarian Reform 
Secretary Conrado Estrella III 
habang mariing itinakda ang 
kanyang paninindigan sa paghatol 
sa mga kasong agraryo sa kanyang 
kauna-unahang pakikipanayam 
sa isang grupo ng mga magsasaka 
bilang kalihim ng Department of 
Agrarian Reform (DAR) sa DAR 
Gymnasium, Quezon City.
Binigyang diin ni Estrella na 
wala siyang takot sa sinuman at 

isiniwalat niya ang pagbubuo ng 
task force na magsisiyasat sa mga 
isyung inihain ng mga magsasaka 
na kabilang sa grupo ng Damayan 
ng mga Manggagawa, Magsasaka 
at Mangingisda sa Bansa 
(DAMMMBA).
Pangungunahan ni Undersecretary 
for Legal Affairs, Atty. Napoleon 
Galit ang tatlong kinatawang 
abogado ng DAR sa nasabing 
task force kasama ang kanyang 
katuwang na si Assistant Secretary 
Celestina Tam at Undersecretary 
for Field Operations, Atty. Kazel 
Celeste.

support service, at pagresolba sa 
mga agrarian dispute.
“Sila ang ating ekstensyon o ang 
katulong natin sa implementasyon 
ng agraryo, at ang pagbibigay 
ng kakayahan sa kanila ay 
pagpapalakas  sa ahensiya at 
mandato nito,” aniya.
Idinagdag din ni Bation na 
ang mga kasapi ng BARC ay 
aktibong nakibahagi sa mga 
lecture at simulation exercises na 
nakapagbibigay ng karagdagang 
kaalaman at kakayahan para sa 
kanilang mahalagang papel na 
gagampanan sa pagpapatupad ng 
SPLIT project. 
Ang SPLIT project, na ipinatutupad 
sa 78 lalawigan, sa 15 rehiyon, ay 
magpapalakas sa karapatan sa 
pag-aari ng mga ARB kumpara sa  
collective ownership kung saan 
wala silang pinanghahawakang 
papel sa kanilang lupang sinasaka.

magpapasya siya ng mga isyu at 
alalahanin ng mga kasong agraryo 
sang-ayon sa layunin at diwa ng 
batas, na ikinatuwa naman ng 
mga magsasakang nagmula pa sa 
lalawigan ng Batangas na naghain 
ng kani-kanilang diumano’y 
karapatan sa ilang lupaing 
matatagpuan sa mga bayan ng Lian 
at Nasugbu.
“Napakasimple lang nito. Sundin 
lang natin ang batas,” ani Estrella.
Nilinaw ng hepe ng DAR na 
magiging pantay-pantay ang 
kanyang pag-trato sa bawat 
kasong agraryo kung kaya naman 

Ang dalawa pang kasapi sa task 
force ay ang mga abogadong 
kinatawan ng mga grupo ng 
magsasaka at ng mga dating may-
ari ng lupa.
Sinabi ni Estrella na inaasahan 
niya na ang ilang mga dating 
may-ari ng lupa ay maaaring 
naghahanap na ng mga padrino na 
may impluwensya sa pulitika sa 
hangaring impluwensyahan ang 
kanyang paghahatol pabor sa kanila 
“Wala akong pakialam. Wala akong 
kinatatakutan kahit pa magbanta 
sila na haharangin ang badyet ng 
DAR sa hearing, aniya.

AGOSTO 12

DAR sinuportahan ng community 
partner sa pagpaparsela ng lupang 

agrikultural

‘Paninindigan ko ang batas’ – DAR chief
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Mga magsasaka ng Cam Sur nakakuha ng P200k 
para sa pag-aalaga ng hayop at taniman ng gulay
SIPOCOT, Camarines Sur — 
Sinimulan na ng isang kooperatiba 
sa Camarines Sur ang pag-aalaga 
ng baboy at pagtatanim ng gulay 
matapos makatanggap ng P200,000 
halaga ng kagamitan at mga binhi 
mula sa Department of Agrarian 
Reform (DAR).
Ang inisyatiba ng DAR ay 
bahagi ng programang Enhanced 
Partnership Against Hunger and 
Poverty (EPAHP), na naglalayong 
maibsan ang gutom, magbigay ng 
seguridad sa pagkain at nutrisyon, 
bawasan ang kahirapan sa mga 
lungsod at kanayunan, kabilang 
ang mga mahihirap na komunidad, 
at madagdagan ang kita ng mga 
magsasaka.
Nakatanggap ang Garat Farmers’ 
Agrarian Reform Cooperative 
(GFARC) sa Barangay San Isidro, 

kikitain sa pagbebenta ng mga 
biik, pinatabang baboy, at karne 
ng baboy sa mga karatig barangay 
at munisipalidad, mapapakain rin 
nila ang kanilang mga pamilya ng 
karne at gulay na kanilang inaani sa 
kanilang mga taniman,” ani Labad.
Nakatanggap din ang mga 
magsasaka ng grass cutter, knapsack 
sprayer, jetmatic pump, wires, 
pala, fertilizer, pestisidyo, drum, 
trapal, timbangan, at mga buto 
ng ampalaya, para sa kanilang 
produksyon ng gulay.
Sinabi ni Hazel France B. Sapaula 
ng EPAHP, na kanilang itinuro sa 
mga magsasaka ang mga sistema 
at estratehiya upang mai-turo o 
gayahin ng iba pang magsasaka ang 
pag-aalaga ng baboy at pagtatanim 
ng gulay.
“Dapat itong gayahin para lahat ng 

Sipocot, ng siyam na biik at isang 
inahing baboy, gayundin ng mga 
pagkain ng hayop at iba pang 
agri-suplay para sa pagpapalaki at 
pagpaparami ng baboy.
Ipapatupad ng GFARC ang roll-over 
scheme ng dispersal ng baboy, kung 
saan ibabalik ang biik sa kooperatiba 
kapag handa na itong ihiwalay sa ina 
at pagkatapos ay ibibigay sa susunod 
na benepisyaryo.
Sinabi ni Provincial Agrarian 
Reform Program Officer Gay L. 
Labad na ang proyekto ay magiging 
malaking suportang pinansyal 
sa 35 magsasakang-miyembro 
ng GFARC, na ang pangunahing 
itinatanim ay mais at puno ng niyog.
“Ang mga backyard livelihood 
projects na ito ay isang karagdagang 
kita para sa mga pamilya ng mga 
magsasaka. Bukod sa kanilang 

agrarian reform beneficiaries ay 
direktang makalahok sa proyekto,” 
ani Sapula.
Idinagdag niya na ang mga 
magsasaka ay interesado sa 
pagkakaroon ng lugar para sa 
pagpapataba at pagpaparami ng 
mga baboy, o para sa pagtatanim ng 
ampalaya.
Tiniyak naman ni GFARC 
Chairperson Quirino B. Bonita na 
hindi magiging isyu ang pagtitinda.
“Itong mga proyektong pang-
kabuhayan ay napakalaking tulong 
para sa amin. Ang anumang 
gawain na magbibigay sa amin 
ng karagdagang kita ay isang 
pagpapala,” ani Bonita.
Gagawin ng mga magsasaka 
ang isang ektaryang lupa bilang 
plantasyon ng ampalaya sa nasabing 
barangay.

Bilang seryosang hakbang upang 
maihatid ang mga indibidwal na 
titulo ng lupa sa lahat ng agrarian 
reform beneficiaries (ARBs), 
bumuo kamakailan si Department of 
Agrarian Reform (DAR) Secretary 
Conrado Estrella III ng bagong task 
force na tutulong para pabilisin ang 
proseso ng paghati-hati ng mga 
lupaing sakop ng collectively titled 
landholdings.
Hinirang ni Estrella si Undersecretary 
for Foreign-Assisted and Special 
Project Jesry Palmares bilang pinuno 
ng “Task Force on Drafting the Project 
SPLIT (Support to Parcelization of 
Lands for Individual Titling) Catch-
Up Plan” upang matiyak na ang 
proyekto ay magpapatuloy ayon sa 
itinakdang panahon para tapusin ito.
Magiging katuwang ni Palmares 
si Undersecretary for Finance 
Management and Administration 
Jeffrey Galan na hinirang naman 

na busisiing mabuti ang lahat ng 
bagay habang isinasagawa nila ang 
pagpulido sa “catch-up plan” upang 
masigurong magiging maayos ang 
pagsasakatuparan ng proyekto.

Pinayuhan rin ni Estrella ang 
task force na pag-aralan ang 
posibilidad na taasan ang target at 
ang kakailanganing pang-gastos ng 
proyekto, na naglalayong mapabuti 
ang “security of tenure” at palakasin 
ang “property rights” ng mga ARBs.
Ayon kay Estrella, ang paghati-
hati ng collective CLOA sa mga 
indibidwal na titulo ng lupa at ang 
pamamahagi ng mga ito sa bawat 
benepisyaryo ay “makatutulong 
upang palayain sila sa masalimuot 
na sitwasyon kung saan lahat sila ay 
itinuturing na may-ari ng mga lupain 
na sakop ng proyekto.”
“Ito naman talaga ang nais naming 
mangyari: ‘Ang makita ang 

bilang Vice Chairman ng task force.
Susuportahan sila ng mga kasapi 
na sina:: Undersecretaries, Atty. 
Milagros Isabel Cristobal ng Support 
Services Office at Atty. Kazel 
Celeste ng Field Operations Office, 
at Assistant Secretaries, Atty. Maria 
Celestina Tam ng Legal Affairs 
Office, Engr. Joey Sumatra ng Field 
Operations Office, Aurita Carlos-
Ang ng Finance Management and 
Administration Office, Josef Angelo 
Martires ng Foreign-Assisted and 
Special Project Office, at Director 
Susana Serrano ng Agrarian Reform 
Capacity Development Service.
Ang lahat ng DAR-regional 
director ay inaasahang tutulong 
din bilang mga members-on call 
para deliberasyon at pagproseso 
ng Collective Certificates of Land 
Ownership Award (CCLOAs) na 
nasa ilalim ng kani-kanilang rehiyon
Inatasan ni Estrella si Palmares 

bawat benepisyaryo na masaya at 
mapayapang binubungkal ang kani-
kanilang lupang pansakahan,’” ani 
Estrella.
Ang P24.63-billion SPLIT project, 
na isinusulong sa kagandahang-
loob ng World Bank, ang siyang 
papatnubay para hati-hatiin ang mga 
collective CLOAs na sumasakop 
sa may 1.3 milyong ektaryang mga 
lupain, na nai-proseso sa ilalim ng 
collective CLOAs sa paghahabol sa 
panahon para sa pagpapatupad ng 
Comprehensive Agrarian Reform 
Program na unang itinuring na 
tatagal lamang sa loob ng 10 taon.
Ang proyektong SPLIT ay 
itinuturing na susi sa paglutas ng 
mga karaniwang problema, tulad sa 
hindi pagkakaunawaan sa hangganan 
ng pagmamay-ari ng mga lupain, na 
sa kalaunan ay tutukuyin kung aling 
mga lugar ang kanilang pagmamay-
ari.

DAR chief: ‘Pabilisin ang paghati-hati ng 
collectively titled lands’
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DAR palalakasin ang 
produksyon ng gulay 
ng mga magsasaka sa 

Zamboanga Sibugay
Nilagdaan kamakailan ng 
Department of Agrarian Reform 
(DAR) sa lalawigan ng Zamboanga 
Sibugay at ng Milagrosa Farmers 
Association (MFA) ang isang 
memorandum of agreement 
(MOA) upang ilunsad ang 
Community Managed Potable 
Water Supply, Sanitation and 
Hygiene (CPWASH) project upang 
palakasin ang organic vegetable 
production sa naturang lugar.
Ang CPWASH project ay 
ang magsisilbing ipunan at 
pagmumulan ng malinis na tubig 
na gagamitin para sa vegetable 
processing center.
Ayon kay Provincial Agrarian 
Reform Program Officer II 
Mohammad Dassan Adju, na 
pinagunahan ang paglulunsad sa 
proyekto at lagdaan ng MOA, 
nakita ng DAR ang potensyal ng 
vegetable gardening bilang dagdag 
na pagkakakitaan ng mga kasapi 
ng  MFA at ang CPWASH ay 
may malaking gagampanan upang 
mangyari ito.  
“Maaring magbigay ito ng iba 
pang oportunidad sa iba pang 
ahensiya na magbigay ng suporta 
at tulong sa inyong grupo. 
Pangalagaan ninyo ang pasilidad 
na ipinagkaloob sa inyo upang 

LAGONOY, Camarines Sur — 
Inaasahan ng mga magsasaka rito ang 
pagtaas ng negosyo sa produksyon 
at marketing ng abaka kasunod ng 
paglagda sa isang memorandum of 
agreement (MOA) sa pagitan ng 
Department of Agrarian Reform 
(DAR), partner agencies, at local 
government unit para sa pagpapabuti 
ng pasilidad sa pagproseso ng abaka.
Sa ilalim ng proyekto ng Village 
Level Farm-focused Enterprise 
Development (VLFED), ang 
Himanag-Sipaco Development 
Multipurpose Cooperative 
(HSDMPC) ay tatanggap ng P300,000 
halaga ng construction materials para 
sa pagpapabuti ng kanilang abaca 
processing center. Makatatanggap 
din ang kooperatiba ng P280,000 
para sa skills at managerial training, 
gayundin para sa marketing activities 
ng 120 agrarian reform beneficiaries 
(ARBs).
Nilagdaan ng DAR, Department of 
Science and Technology, Department 
of Trade and Industry, at ang lokal 
na pamahalaan ng Lagonoy ang 
kasunduan 2022, sa Sangguniang 
Bayan Session Hall sa Lagonoy 
kung saan sasagutin ng HSDMPC 
ang mga gastos sa paggawa, at mag-
aambag naman ang LGU Lagonoy ng 
P50,000.
Nagpasamalat si Noel Gaor, 
chairperson ng HSDMPC, sa lahat 
ng ahensyang kasali sa pagtulong sa 
kanilang negosyo.
“Salamat sa pamahalaan, lalo na 
sa DAR, sa pagtulong sa amin sa 
VLFED livelihood project na ito at 
sa LGU sa pagbibigay sa amin ng 
karagdagang pondo para mapaganda 
ang aming processing center,” Gaor 
said.
“Kami ay labis na nasasabik. Sa 
pakikipagtulungan na ito, ang aming 
pananaw na pagpapalawak ng 
produksyon at marketing ng abaka 
sa iba’t-ibang lugar ay magkakatotoo 
na,” dagdag ni Gaor.
Sinabi ni Provincial Agrarian 
Reform Officer Renato C. Bequillo 
na sa tulong ng mga katuwang 
na ahensya, ang DTI, DOST, at 
MLGU ng Lagonoy, hindi lamang 

tumagal ito at makatulong pa sa 
mga ibang kasapi,” ani Adju. 
Pinangunahan ni Adju ang 
lagdaan ng MOA kasama sina 
MFA President Richard Rojas 
at Milagrosa Barangay Captain 
Catherine Traje sa pagpapatupad 
ng CPWASH project na ginanap 
sa barangay hall ng Milagrosa, sa 
bayan ng Alicia.
SInabi ni Municipal Agrarian 
Reform Program Officer Romulus 
Perez na sa positibong saloobin 
ng mga kasapi, naniniwala 
siya na ang kanilang gawain ay 
magtatagumpay at magiging 
modelo para sa iba pang mga 
organisasyon ng magsasaka na 
pumasok din sa organic vegetable 
gardening.
Nagbigay din ang DAR  ng 
pagsasanay sa Natural Farming 
Technology System bilang suporta 
sa kanilang organic vegetable 
production, kung saan aktibong 
nakilajok ang mga kasapi.
Bilang presidente ng association, 
nagako si Rojas na aalagaan nila 
ang pasilidad na ipinagkaloob sa 
kanilang asosasyon.   
“Kami ay nagpapasalamat sa 
suportang ibinigay sa amin ng 
DAR. Gagawin namin ang lahat 
upang magtagumpay ito,” aniya. 

makakamit ng mga ARB ang pagtaas 
ng produktibidad sa agrikultura 
kundi mapapaunlad din ang mga 
kasanayang pangnegosyo upang 
mapabuti at mapanatili ang kanilang 
kabuhayan.
“Sa 2023, maglalaan din ang DAR 
ng P370,000 para sa upgrading, 
marketing, at training  sa panggawa 
ng mga produkto mula sa abaka para 
matiyak na mgatatagal ang livelihood 
project na ito,”  ani Bequillo.
Ang DOST Provincial Science 
and Technology Center (PSTC) ay 
magbibigay ng mga serbisyo para sa 
paglago ng ekonomiya at magbibigay 
sa HSDMPC ng teknolohikal na 
suporta upang matulungan silang 
palakihin ang kanilang produksyon.
Nangako naman ang DTI na tutulong 
sa organisasyon sa marketing 
o pagbebenta ng kanilang mga 
produkto at iaangkop ito sa mga 
kagustuhan ng mga natukoy na 
merkado.
“May dalawang supporting 
intervention ang DTI para sa 
programang ito. Una ay ang DTI-
CARP project, na magbibigay sa 
kanila ng tuluy-tuloy na pagsasanay 
para maka-adjust sa market 
innovation. Ikalawa, ang Negosyo 
Center sa Lagonoy ay nagsusulong 
ng kadalian sa pagnenegosyo at 
nagbibigay-daan sa mga serbisyo 
para sa maliliit na kagaya nitong 
negosyo ng HSDMPC,” ani DTI 
Provincial Director Jay Percival 
Ablan.
Sa mga nakalipas na taon, 
sinuportahan ng DAR ang HSDMPC 
sa pamamagitan ng capacity 
building sa produksyon ng abaca 
sa pamamagitan ng pagbibigay ng 
2,700 tissue-cultured abaca plantlets 
ng iba’t ibang uri sa pamamagitan 
ng Philippine Fiber Industry 
Development Authority (PhilFIDA), 
gayundin ang product development 
training sa paghabi ng mga tray, 
basket, at banig.
Iniugnay din ng DAR ang ARBO 
sa mga kasalukuyang programa 
at proyekto ng kagawaran para sa 
pagpopondo at pagpapaunlad ng 
kanilang negosyo.

DAR itataas ang 
produksyon ng 

abaca sa Camarines 
Sur, nagkaloob ng 

P580-K pondo
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Talisay City ay tumanggap ng mga 
common service facility, farm 
equipment at iba pang kagamitan 
sa bukid.
“Tatlumpu (30) sa 46 na 
magsasakang-miyembro ng 
Hiyang-Hiyang Malasaga Farmers 
Association ay pinagsama sa apat 
(4) na cluster kung saan sila ay 
magtatatag ng communal organic 
vegetable production sa 800 metro 
kwadradong lote ng kooperatiba,” 
aniya.
Idinagdag niya na ang mga 
pasilidad ng suportang serbisyo y 
tutugon sa problema ng limitado at 
mataas na gastos sa transportasyon, 
lalo na sa kanilang mga panannim 
na gulay, na kadalasang nagiging 
sanhi ng pagkaantala sa paghahatid 
ng kanilang mga produktong 
sakahan.
Binigyan din aniya ng starter bundle 
kits ang kooperatiba, na binubuo ng 

ng sakahan ay ipinatupad sa ilalim ng 
Climate Resilient Farm Productivity 
Support Project (CRFPSP).
“Ang proyektong ito sa ilalim ng 
CRFPSP ay naglalayong protektahan 
ang kapaligiran. Nilalayon nitong 
bawasan ang antas ng kahirapan 
sa pamamagitan ng paglikha ng 
mga trabaho at mga pagkakataong 
makapagbigay ng kita para sa mga 
magsasaka,” ani Celeste.
“Itong mga makinarya ay 
magseserbisyo sa mahigit 
300 magsasaka dito. At dahil 
mekanisado ang mga makina, 
magiging mas madali at mas mabilis 
ang pagsasaka para sa kanila. Lubos 
din nitong mapapabuti ang kanilang 

Nagbigay ang Department of 
Agrarian Reform (DAR) sa 
Negros Occidental kamakailan 
ng P360,000 halaga ng mga 
kinakailangang pagsasanay, 
seminar at sapat na organic 
farm inputs sa isang grupo ng 
magsasaka upang matulungan ang 
mga miyembro nito na magtatag 
ng napapanatiling taniman ng 
organikong gulayan o organic 
vegetable farming.
Ayon kay OIC-Provincial Agrarian 
Reform Program Officer II Teresita 
R. Mabunay na ang proyekto ay 
ipinatutupad sa ilalim ng Climate 
Resilient Farm Productivity 
Support–Sustainable Livelihood 
Support for Disaster Affected Areas 
(CRFPS-SLSDAA) ng DAR.
Sinabi ni Mabunay na ang mga 
miyembro ng Hiyang-Hiyang 
Malasaga Farmers Association, na 
matatagpuan  sa  Brgy Katilingban, 

SAN NICOLAS, Ilocos Norte-- 
Namahagi ang Department of 
Agrarian Reform (DAR) ng 
mga makinarya, traktora, at 
mga kagamitang pangsasaka na 
nagkakahalaga ng P7.6 milyon 
sa siyam (9) na agrarian reform 
beneficiaries organizations 
(ARBOs) dito upang tulungan silang 
mapabuti ang kanilang produksyon 
at kita.
Ang pamamahagi ay pinangunahan 
ni DAR Undersecretary for Filed 
Operations Atty. Kazel Celeste 
sa Catuguing Multipurpose 
Cooperative sa San Nicolas.
Ang pamamahagi ng mga 
makinaryang pangsaka at mga input 

assorted vegetable seeds, organic 
fertilizer, nursery supplies, vermi-
worm at construction materials 
para sa vermi-cast production at 
pagtatayo ng vermi-housing.
“Hindi lamang ito makatutulong 
sa kanila na hadlangan ang 
epekto ng pagbabago ng klima sa 
kanilang mga pananim ngunit sa 
pamamagitan ng pagsasanay na 
ito,  maaari nilang gamitin ang 
mga pamamaraan ng pagsasaka na 
hindi pa nila nasubukan, at matiyak 
ang katatagan ng pananim upang 
makapagpadami ng organikong 
gulayan,” ani Mabunay.
Ang mga kagamitan sa bukid 
tulad ng pamutol ng damo, 
wheelbarrow, polyethylene plastic 
drum, knapsack sprayer, water 
sprinkler, asarol, spade at hose ay 
pangdagdag sa kanilang kagamitan  
sa bukid lalo na sa paghahanda at 
pagtatanim sa lupa.

ani at madaragdagan ang kanilang 
kita,” dagdag ni Celeste.
Kasama ni Undersecretary 
Celeste si Ilocos Norte 1st District 
Congressman Sandro Marcos, na 
dumalo sa okasyon at nagpasalamat 
sa DAR para sa mga makina at 
kagamitan. Tiniyak niya sa mga 
magsasaka ang kanyang suporta 
para sa pagpapabuti ng ekonomiya 
ng kanilang distrito.
“Lahat ng ito ay malaking tulong 
para sa aking mga nasasakupan. 
Makakaasa po kayo na mag-
iisip ako ng mga paraan at 
makikipagtulungan sa mga ahensya 
ng gobyerno tulad ng DAR para sa 
pagsulong ng agrikultura sa ating 
distrito,” Rep. Marcos said.
Sinabi ni DAR Provincial Agrarian 
Reform Program Officer Vic Ines na 
ang mga miyembro ng 9 na ARBO 
mula sa mga bayan ng Dumalneg, 
Burgos, Sarrat, Pinili, Banna, 
Dingras, Marcos, at Currimao ang 
makikinabang sa mga makina at 

kagamitang pangsaka.
Ang Nanguratao Irrigators 
Association, Inc., at ang Sunrise 
Agrarian Reform Cooperative ay 
nakatanggap bawat isa ng isang 
traktora; ang Banna Alliance of 
Cooperative at Buanga Agrarian 
Reform Cooperative ay binigyan 
ng tig-isang trak na panghakot; 
ang Gabon ARBs Cooperative 
at Imelda Agrarian Reform 
Cooperative ay nakatanggap ng 
isa at dalawang hand tractors ayon 
sa pagkakabanggit; at ang Agaga 
Agrarian Reform Cooperative, 
Golgol Rural Waterworks and 
Sanitation Association Inc., at 
ang Lang-ayan Agrarian Reform 
Cooperative ay nakatanggap ng tig-
isang tri-bike chariot.
Sinabi ni Ines na ang lahat ng 9 na 
ARBO ay tumanggap din ng iba 
pang gamit pangsaka tulad ng water 
pumps, mga organic fertilizer, mga 
sakong naglalaman ng 14-14-14, at 
mga sakong naglalaman ng Urea.

Mga magsasaka sa Negros Occidental isinusulong 
ang produksyon ng organic vegetable

DAR namahagi ng P7.6-M ibat-
ibang kagamitang pangsasaka 
sa kooperatiba ng Ilocos Norte
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DAR Surigao del 
Norte nagkaroon ng 

sariling hanay ng mga 
nagtapos sa farm 
business school

May kabuuang tatlumput-dalawa  
(32) mga  magsasakang-miyembro 
sa pagkakataong ito mula sa 
San Juan Producers Association 
(SJPA) ng Alegria, Surigao del 
Norte, ang naging magsasakang-
negosyante nang magtapos sila sa 
Farm Business School (FBS) ng 
Department of Agrarian Reform 
(DAR) sa  Surigao del Norte.
Sinabi ni DAR OIC-Provincial 
head Maria Elizabeth L. De 
Guzman na layunin ng FBS na 
turuan ang mga agrarian reform 
beneficiaries (ARBs) na maging 
mga agricultural entrepreneur 
upang isulong ang pagsasaka 
bilang isa sa mga negosyo kung 
saan ang mga ARBs ay maaaring 
kumita ng mas malaki.
“Ang aktibidad na ito ay 
naglalayong tulungan ang mga 
magsasaka na mapataas ang 
kanilang kaalaman at kasanayan 
sa pagbuo ng competitive farm 
enterprises na magbubukas ng 
mga oportunidad para sa kanila na 
kumita ng mas malaki,” aniya.
Ibinunyag ni De Guzman na 
ang 32 ARBs ay sinanay sa iba’t 
ibang kaalaman sa pagnenegosyo 

Barangay Moloy, Surallah –
Nagkaloob kamakailan ang 
Department of Agrarian Reform 
(DAR) sa lalawigan ng South 
Cotabato ng biogas digester 
at rainwater collector sa mga 
magsasakang-kasapi ng Moloy 
ARB Association sa komunidad na 
ito upang mapaunlad ang kanilang 
produksyon ng baboy.
Ang mga nasabing pasilidad 
ay ipinagkaloob sa ilalim ng 
Community-Managed Potable 
Water Supply, Sanitation and 
Hygiene (CPWASH) Project na 
nagkakahalaga ng Php80,000.
Ayon kay Assistant Regional 
Director H. Roldan A. Ali layunin 
ng ng suportang srbisyong ito 
na magkaroon ang komunidad 
ng permanenteng pasilidad na 
makakakolekta sa tubig-ulan 
para sa produksyon ng baboy at 
ang biogas digester ay magko-
convert sa dumi ng baboy bilang 
methane gas na maaring gamitin sa 
pagluluto.
“Natutuwa ako na nakamtan na 
ninyo ang proyektong ito. Umaasa 
ako na malaki ang maitutulong 
nito sa pagpapaunlad ng inyong 
produksyon ng baboy,” ani Ali sa 
mga magsasakang tumanggap ng 

at advance farming practices 
na sumasaklaw sa kabuuang 25 
sesyon.
Sinabi niya na ang FBS ay 
nagbigay ng kapangyarihan sa mga 
kalahok upang ang mga lupaing 
ipinagkaloob sa kanila ng DAR ay 
makapagpabago ng kanilang buhay 
at buhay ng iba sa pamamagitan 
ng maayos na pamamahala sa 
kanilang mga lupain at kanilang 
mga produkto sa mga tuntunin ng 
pagbebenta ng kanilang iba’t ibang 
mga pananim.
“Ang inyong aktibong pakikilahok 
sa aktibidad na ito ay nagpapakita 
na kayo ay handa na para sa hamon 
na naghihintay sa inyo dahil kayo 
malapit nang maging Agripreneur,” 
aniya.
Ang FBS ay maihahalintulad sa 
isang sistemang pang-edukasyon 
na idinisenyo upang mabigyan 
ang mga magsasaka ng mga 
pamamaraan upang i-maximize ang 
kanilang mga produktong pang-
agrikultura upang kumita ng mas 
malaki, matuto ng mga estratehiya 
sa marketing, at iba pang mga 
pagkakataon upang maiangat ang 
kanilang kalagayan sa pamumuhay.

pasilidad. 
Hinikayat din ni Ali na alagaan ang 
proyekto at iminungkahi na dapat 
silang magparehistro sa Cooperative 
Development Authority (CDA) 
upang lalong lumakas ang kanilang 
operasyon ng negosyo.  
Ang CDA ay ahensiya ng 
pamahalaan na nagtataguyod ng 
patuloy na paglago at ganap na pag-
unlad ng mga kooperatiba sa bansa. 
Nagpasalamat naman si Moloy 
ARB Association President Naomi 
Ebuetada sa DAR para sa proyekto 
ng CPWASH na kanilang natanggap 
dahil ito raw ay malaki ang 
maitutulong sa kanilang negosyo.   
“Aalagaan po namin ang proyekto 
at pananatilihing palaging maayos 
ito,” aniya.   
Samantala pinayuhan ni Surallah 
Municipal Councilor Harold 
Eslabon ang mga magsasaka na 
makipag-ugnayan sa lokal na 
pamahalaan at makipagtulungan 
upang labanan ang mga banta ng 
sakit na makaaapekto sa kanilang 
mga alagang hayop.
“Pinalalakas natin ang mga 
barangay animal health worker 
upang maiwasan mga kritikal na 
sitwasyon na nagbibigay panganib 
sa industriya ng baboy” aniya.

AGOSTO 17

DAR pinahusay 
ang produksyon 

ng baboy ng mga 
magsasaka sa 

South Cotabato
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araw habang ipinahayag ang 
kanyang pasasalamat sa PCCAI 
sa pag-unawa at pagsusumikap na 
makipagtulungan sa DAR upang 
matugunan ang mga alalahanin at 
pangamba ng mga empleyado nito.
“Sa ngalan ng milyun-milyong 
agrarian reform beneficiaries at 
ng DAR, nais kong pasalamatan 
kayong lahat sa inyong kabutihan 
at kabutihang-loob. Ang inyong 
kabaitan at pagkabukas-palad ay 
isang malaking pabor na ipinaabot 
ninyo sa mga empleyado ng DAR 
at ito ay magiging walang hanggang 
pagkakautang namin sa inyong 

at proprietor ng Tay Roming 
Coffee Roasters,  ang kahalagahan 
ng kalidad na pamantayan na 
dapat sundin sa pag-aani ng 
kape at binigyang pansin din ang 
kahalagahan ng pagpili ng tamang   
cherry  upang makagawa ng de-
kalidad na Robusta at specialty 
Arabica coffee.
“Ang bawat yugto ng post-
harvest handling ay mahalaga 
at ang pagakakaroon ng tamang 
kagamitan sa pagproseso ng cherry 
ay mahalaga din upang makagawa 
de-kalidad na produkto,” aniya.   
Ang MACARBA ay rehistrado 
sa Department of Labor and 
Employment mula noong 
Nobyembre 20, 2020.
Ayon kay MACARBA President 
Emilio Arañez ang lahat ng 
kanilang kasapi ay sama-samang 

MANILA – Nilagdaan noong 
Martes August 16, 2022 ng 
Department of Agrarian Reform 
(DAR) at ng Philippine Chinese 
Charitable Association, Inc. 
(PCCAI) ang isang memorandum of 
agreement (MOA) na naglalayong 
magbigay ng tulong medikal sa mga 
empleyado ng DAR.
Pinangunahan nina DAR Secretary 
Conrado Estrella III at PCCAI 
chairman Antonio Tan ang MOA 
signing sa Chinese General Hospital 
Medical Arts Building sa Maynila.
Ayon kay Estrella ito ay isang 
napakahalaga at hindi malilimutang 

Barangay Malalag Cogon, 
Malungon, – Nagkaloob kamakailan 
ang Department of Agrarian 
Reform (DAR) sa lalawigan ng 
Sarangani ng isang coffee pulper at 
coffee dehuller sa Malalag Cogon 
Agrarian Reform Beneficiary 
Association (MACARBA) upang 
lalong palakasin ang produksyon 
ng kape sa bayang ito.
Ang ipinagkaloob na post-harvest 
equipment na nagkakahalaga 
ng Php249,000 ay kasabay ng 
pagtatapos ng 40 kasapi ng 
MACARBA, na dumalo sa 
dalawang-araw na coffee post-
harvest handling at processing 
training na pinagsiwaan ng 
ahensiya.
Ibinahagi ni Resource person 
Arnel Cadeliña, isang Q Robusta 
Grader, Specialty Coffee Roaster, 

lahat,” aniya.
Ipinahayag ni Tan na ang 
pakikipagtulungan sa DAR ay 
magbibigay ng komprehensibong 
tulong medikal sa lahat ng tauhan 
ng DAR sa oras ng pagkakasakit o 
kagipitan.
Aniya, sa ilalim ng kasunduan, 
ang Chinese General Hospital at 
Medical Center ay magbibigay ng 
limampung porsyento (50%) na 
diskwento sa diagnosis at paggamot 
kabilang ang mga pangunahing 
operasyon at tatlumpung porsyento 
(30%) na diskwento sa mga serbisyo 
sa laboratoryo, baga at x-ray sa 
magpapakita ng patunay na ang 
pasyente ay isang tauhan ng DAR.
Ibinunyag ni Tan na sakaling 
magkaroon ng mga emergency 
cases at confinement sa ospital, ang 
mga tauhan ng DAR ay kailangang 
magpakita at magsumite ng kanyang 
employment identification card o 
kung wala ito, isang sertipikasyon 
na nilagdaan ng Chief, Personnel 
Division, bilang patunay na ang 

nagtrabaho ng husto upang 
patatagin at palaguin ang kanilang 
organisasyon.
“Sa pamamagitan ng aming 
pagkakaisa at dedikasyon, at 
suporta ng DAR, ay makakamit 
namin ang tagumpay na aming 
pinapangarap, isa na rito ang 
pagbutihin ang produksyon ng kape 
sa aming lugar,” aniya.
Idinagdag pa ni Arañez na sila ay 
inspirado at taglay ang hamon upang 
lalo pang magtrabaho at matugunan 
ang lumalaking pangangailangan 

ang pasyente ay isang bona-fide na 
empleyado ng departamento.
“Kami ay nasasabik na makatrabaho 
kayo sa inyong marangal na layunin 
na maisakatuparan ang pantay na 
pamamahagi ng lupa, pagmamay-
ari, produktibidad ng agrikultura, 
at tenurial security para sa mga 
magsasaka ng ating bansa,” aniya.
Ang MOA ay magkakabisa 
agad sa loob ng isang (1) taon 
na napapailalim sa pag-renew 
tatlumpung (30) araw bago ang 
pag-expire nito ayon sa maaaring 
napagkasunduan ng magkabilang 
panig.
Ang MOA signing ay sinaksihan 
nina PCCAI Executive-Vice 
President at Chief Operating Officer 
Kelly H. Sia, Emeritus Chairman 
Dr. Benito. Goyokpin, Honorary 
Chairman Florante Dy, Vice-
President at Special Assistant to 
the President Robert Yang at DAR 
Assistant Secretary for Finance, 
Management and Administration 
Office (FMAO) Aurita Carlos-Ang.

para sa dekalidad na kape para sa 
lokal at internasyonal merkado.
Ang kagamitan ay naipagkaloob 
sa ilalim ng Climate Resilient 
Farm Productivity Support Project-
Sustainable Livelihood Support, 
na naglalayong tugunan ang 
food security ng bansa sa gitna 
ng pagbabago-bago ng klima sa 
pamamagitan ng pagkakaloob 
ng suportang pangkabuhayan 
sa anyo ng farm machines at 
equipment, farm inputs, at capacity 
development interventions.

DAR, PCCAI lumagda ng pagkakasundo para magbigay 
ng tulong medikal sa mga empleyado ng DAR

DAR pinalakas ang 
produksyon ng kape 
ng mga magsasaka 
sa Sarangani
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bridge sa Barangay New Ibajay, El 
Nido, Php 16.67-M.
Ang mga proyektong pang-
imprastraktura ay magbibigay ng 
mas mabilis at murang halaga sa 
transportasyon ng mga magsasaka 
upang madala nila ang kanilang 
mga produkto sa iba’t ibang 
pamilihan at merkado.
Ayon kay DAR Secretary 
Conrado Estrella III ang kanyang 
administrasyon ay hindi lamang 
mamimigay ng lupa dahil 
magkakaloob din sila ng iba’t ibang 
suportang serbisyo upang maseguro 
ang tagumpay ng ahensiya sa 
pagpapaunlad sa kalidad ng 
pamumuhay sa kanayunan.
“Ang mga mayayamang bansa ay 
may mayamang agrikultura kung 

ay naglalayon na bumuo ng mga 
bagong produkto, mapabuti ang 
kanilang kasanayan sa pagluluto, at 
madagdagan ang kita ng kanilang 
organisasyon.
“Nais naming palakasin at tulungan 
ang mga kababaihang magsasaka 
sa pamamagitan ng pagsasanay 
sa kanila bilang mga negosyante. 
Kaya naman binibigyan natin 
sila ng mga kinakailangang 
kakayahan para mabigyan sila ng 
mga alternatibong pagkakakitaan 
para sa kanilang pamilya,” ani del 
Monte.
Ang isang araw na kaganapan ay 
pinangasiwaan nina Nora Lobos 
at Sheena Bibon, parehong mga 
propesyonal na tagapagsanay sa 
tinapay at pastry mula sa Technical 
Education and Skills Development 
Authority (TESDA).
“Itinuro sa mga kababaihan kung 

reform communities, mapagbuti ang 
kanilang produksyon at mga kita 
sa pamamagitan ng pagpapababa 
sa gastusin at mabawasan ang 
kahirapan ng mga  agrarian reform 
beneficiaries (ARBs) at sa mga 
agrarian reform areas. 
Nagpasalamat naman si Barangay 
Captain Ferdinand Dacilo sa DAR 
sa tulay na kanilang tinanggap at 
idinagdag pa niya na makatitipid 
sila sa oras at pera sa pagdadala 
ng kanilang mga produkto sa iba’t 
ibang merkado.
Nagkaroon din ng lagdaan ng 
memorandum of agreement para 
sa Buhay sa Gulay Project upang 
itaguyod ang urban farming at 
makatulong sa seguridad sa pagkain 
ng lalawigan.

Upang mapalakas ang sektor ng 
agrikultura ng Palawan, nagkaloob 
ang Department of Agrarian Reform 
(DAR), Miyerkoles, Agosto 17, 
2022, ng Php59.98-milyong 
kabuuang halaga ng tulay sa limang 
(5) bayan nito, sa pamamagitan ng 
paglagda ng sertipiko at pagtanggap 
sa mga naturang imprastraktura.
Ang mga ipinagkaloob na tulay ay 
kinabibilangan ng  Parasao bridge 
sa Barangay Apoc-apo, sa bayan 
ng Aborlan, na nagkakahalagang 
Php 9.43-M; Abucayan bridge 
sa Barangay Panitian, Sofronio 
Española, Php 12.63-M; Buayan 
bridge sa Barangay New Cuyo, 
Roxas, Php 11.28-M; Minara 
Bridge sa Barangay Minara, Roxas, 
Php 9.97-M; at ang Cagbanaba 

SAN VICENTE, Camarines 
Norte—Natutuwa ang 
dalawampu’t limang kababaihang 
magsasaka dito matapos na sanayin 
at bigyan sila ng Department 
of Agrarian Reform (DAR) ng 
baking entrepreneurial project para 
matulungan silang madagdagan 
ang kita ng kanilang sambahayan.
Sinabi ni Provincial Agrarian 
Reform Program Officer 
Camilo del Monte na ang mga 
kababaihan, na mga agrarian 
reform beneficiaries (ARBs) ng 
Man-Ogob, Cabanbanan, Iraya 
Sur, San Jose, Asdum Agrarian 
Reform Community Organization 
(MAGCAISA) ay nakibahagi 
sa isang pagsasanay na ibinigay 
ng DAR sa ilalim ng proyekto 
nitong Village Level Farm-
focused Enterprise Development 
(VLFED). Aniya, ang proyekto 

kaya’t gagawin natin ang lahat 
upang maiangat ang ating sektor ng 
agrikultura,” ani Estrella.
Idinagdag pa ng Secretary na 
ilalapit niya ang pamahalaan sa mga 
magsasaka upang siya mismo ang 
makakita at makarinig sa kanilang 
mga kailangan upang umunlad ang 
kanilang mga pamumuhay.
“Makikipagtulungan tayo sa 
Department of Agriculture at 
Department of Public Works and 
Highways upang makapagpagawa 
pa tayo ng mga pasilidad para sa 
interes ng ating agrikultura,” aniya.  
Ang mga tulay na ipinatupad sa 
ilalim ng  Tulay ng Pangulo Para 
sa Kaunlarang Pang-Agraryo 
(TPKP), ay layuning isulong ang 
rural development sa mga agrarian 

paano gumawa ng pandesal, buko 
pie, at pili roll,” ani Bibon.
Ipinakita ng mga tagapagsanay ang 
mga hakbang kung paano gumawa 
ng mga pastry at tinalakay ang 
pinakamahuhusay na kagawian 
at kung ano ang dapat iwasan. 
Hinikayat din nila ang mga 
kalahok na maging masaya habang 
sila ay natututo sa pamamagitan ng 
paggawa.
Bukod sa pagsasanay, nakatanggap 
ang MAGCAISA ng P70,000.00 
na baking kits, materyales, at 
kagamitan mula sa VLFED project.
Mula noong 2015, gumawa ang 
MAGCAISA ARC ng mga pili-
based na delicacy, kabilang ang 
mga tart, jam, at crispy treat. 
Nagpakita rin sila ng kanilang 
mga produkto sa mga trade show 
sa Bicol at sa National Capital 
Region.

Mga kababaihang magsasaka sa CamSur natutong mag-bake; 
nabigyan ng mga kits at kagamitang pang-bake

DAR nagkaloob ng Php59.98-M na mga 
tulay upang palakasin ang sektor ng 

agrikultural sa Palawan
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DAR namahagi ng titulo ng 
lupa, mga makinarya upang 
magbigay ng pag-asa sa mga 

magsasakang Palaweño

DAR pabibilisin ang 
ang paghahati-hati 
ng collective titles, 
target ang 157,000 

ektarya para sa 
ikalawang semestre

Namahagi ang Department of 
Agrarian Reform (DAR) ng mga 
certificate of land ownership 
award  na may kabuuang 
sukat na 215.5 ektarya at mga 
makinaryang pangsaka, Huwebes, 
Agosto 18, 2022, na nagbigay 
sa mga magsasakang Palaweño 
ng inspirasyon para sa kanilang 
kinabukasan.
Ang mga lupaing agrikultural ay 
mula sa mga bayan ng Aborlan, 
Bataraza, El Nido, Brooke’s Point, 
Narra, Sofronio Española, Quezon, 
Roxas at Taytay. Ang makinaryang 
pangsaka ay kinabibilangan ng  
hauling truck, 35-HP 4-wheel 
drive truck, multipurpose-seeder 
with fertilizer applicator at anim 
(6) na units ng hand tractor with 
implements.
Sinabi ni DAR Secretary 
Conrado Estrella III na sa 
ilalim ng administrasyon na ito, 
sisiguraduhin ng Pangulo na ang 
kapakanan ng mga magsasaka ay 
maaalagaang mabuti.  
“Huwag kayong bibitiw.  
Pagkakalooban pa namin kayo 
ng mas maraming lupa at mga 
kinakailangang suporta na 
makatutulong sa pagpapaunlad 
sa inyong pamumuhay,” ani 
Estrella sa mga  agrarian reform 
beneficiaries (ARB). 
Ipinahayag din ng Kalihim na sa 

DOBLE-KAYOD ang Department 
of Agrarian Reform (DAR) sa 
hangarin nitong mapabilis ang 
paghati-hati lupaing pansakahan 
na nakapaloob sa mga collective 
Certificates of Land Ownership 
Award at target na sakupin sa ilalim 
ng field validation ang 157,000 
ektarya sa loob ng ikalawang 
semestre ng taon.
Sinabi ni Agrarian Reform 
Secretary Conrado Estrella 
III na ang pagpapabilis ng 
paghahati ng mga collective 
CLOA sa mga indibidwal 
na titulo sa pamamagitan ng 
Support to Parcelization of Land 
for Individual Titling (SPLIT) 
project ay makatutulong upang 
maisakatuparan ng bawat isa sa 
kanila na idirekta ang kanilang 
mga indibidwal na hangarin sa 
buhay bilang bagong mga may-ari 
ng lupa.
“Makatutulong din ito upang 
magkaroon ng security of tenure 
at palakasin ang property rights ng 
mga benepisyaryo,” ani Estrella.
Ang target para sa 2nd Semester 
2022 sa ilalim ng SPLIT Project ay 
nagpapakita na ito ay kumakatawan 
sa humigit-kumulang 42 porsiento 
ng 378,293 ektaryang napaghati-
hati na sa loob ng tatlong semestre, 
mula Ika-1 ng Enero 2021 
hanggang ika-30 ng Hunyo 2022.

tulong ni Pangulong Ferdinand 
Marcos Jr. at ng iba pang 
mambabatas, magpapasa sila ng 
batas na gawing libre ang mga 
ipamamahaging mga lupain.  
Ayon naman kay DAR Support 
Services Office Undersecretary 
Milagros Isabel Cristobal na 
bukod sa mga makinarya, ang 
departamento ay patuloy na 
magbibigay ng mga imprastraktura 
at iba pang tulong upang maging 
produktibo ang kanilang sakahan.  
“Hindi lamang natin tinutulungan 
ang mga magsasaka na mapagyaman 
ang kanilang lupa, inaalalayan 
din natin sila sa pagbebenta ng 
kanilang mga produktong pang-
agrikultural,” aniya.  
Ang mga makinarya ay ipinagkaloob 
sa ilalim ng Climate Resilient Farm 
Productivity Support Project, 
Enhanced Partnership Against 
Hunger and Poverty Program at 
ARBOLD Project.
Nagpasalamat naman si Erlinda 
Velardo, 76 taong gulang mula 
Barangay Mabini El Nido sa DAR 
dahil sa natanggap na niya ang 
kanyang lupain.  
“Umabot ng 14 taon bago ko 
masabi na ang lupang tinatamnan 
ko ay lehitimong akin na. At dahil 
sa mga ibinigay sa amin ng DAR, 
masasabi kong kami ay nasa Mabuti 
ng kamay,”  aniya.

“Kapag nagawa nang paghati-
hatiin ang mga lupaing pansakahan 
na nakapaloob sa mga collective 
CLOAs sa indibidwal na titulo, 
mulang ipamamahagi ang mga 
titulong ito sa mga benepisyaryong 
tumatayo bilang co-owners ng 
mga nasabing lupain,” pagdidiin ni 
Estrella.
Tinukoy ni Estrella na ang 2022 
second semester field validation 
target bilang pagpapakita nang 
pagnanais na tapusin ang paghati-
hati ng mga lupaing nakapaloob 
sa collective CLOAs sa loob 
ng termino ng administrasyong 
Marcos Jr.
Sa ngayon, may natitira pang 
1,002,485 ektaryang lupaing 
pansakahan ang nanatiling 
nakapaloob pa rin sa collective 
CLOAs.
Ayon kay Assistant Secretary for 
Field Operations Joey Sumatra, 
ang field validaton target para sa 
bawat isa sa 80 Provincial Project 
Management Offices ay sang-
ayon sa pinakabagong ulat para sa 
natitirang balanse, bawas na rito 
ang natapos na noong nakaraang 
taon at ng unang semestre ng taon.”
“Ang target ay naka-angkla sa 
collective CLOA Inventory System 
noong ika-14 ng Hulyo 2022,” 
ayon kay Sumatra na tumatayong 
national director ng SPLIT project.
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Mga magsasaka sa Bukidnon tumanggap 
ng kagamitang pangsaka, pagsasanay 
para sa alternatibong pagproseso ng 
mga pagkain ng baboy mula sa DAR

ang pinakaunang kalihim ng DAR.
“Habang inihahanda natin ang mga 
sagot sa mga suliranin, mga isyu at mga 
hamon na ating tinukoy kamakailan 
lamang, at gayundin ang mga plano 
at mga tugon sa mga ito, hindi natin 
mapapasubalian ang kahalagahan ng 
pagpapalakas ng ating pagkakaisa 
sa pamamagitan ng pakikiisa at 
serbisyong totoo,” ani Pañgulayan.
May kabuuang 241 mga opisyales at 
mga kawani mula sa cenral, regional at 
provincial offices ang dadalo sa tatlong 
araw ang pagpupulong na magsisumula 
sa ika-24 ng Agosto 2022.
“Ito ang ating paraan upang ipakilala 
ang mga kalalakihan at kababaihan ng 
kagawaran sa ating butihing Kalihim,” 
paliwanag ni Pañgulayan.

Sa hangaring magkaroon ng mas 
makahulugan at produktibo at maging 
mahinahon ang 2022 First Semester 
National Formative Assessment at 
Second Semester Planning Conference, 
isasagawa ng Department of Agrarian 
Reform ang “Gabi ng Kilalanan sa 
ika-25 ng Agosto 2022, sa Tanza Oasis 
Hotel and Resort sa Tanza, Cavite.
Ayon kay Undersecretary for 
Policy, Planning and Research, Atty. 
Luis Meinrado Pañgulayan, ang 
fellowship night ay ang pinakaunang 
pagkakataon para sa mga opisyales 
at kawani ng DAR mula sa central, 
regional at provincial offices upang 
“makadaupang palad ang butihing 
Kalihim Conrado Estrella III,” 
kapangalan ng kanyang yumaong lolo, 

DAR magsasagawa ng ‘Gabi ng Kilalanan’
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paggamit ng natural at madaling 
magagamit na mga materyales na 
may taglay na sustansya, tulad ng 
dahon, moringa, sapal ng saging, at 
kamoteng kahoy, bukod sa iba pa, 
na maaaring iproseso bilang pakain 
sa baboy. Ito ay upang maiwasan 
ang paggamit ng mga tirang 
pagkain na karaniwang pinapakain 
sa mga baboy.
Tinutulungan ng municipal 
agriculture (MA) officer ang mga 
magsasaka na kalkulahin ang 
mga kinakailangan sa pagkain 
batay sa edad ng mga baboy. Sa 
pamamagitan ng paggamit ng mga 
kagamitang pangsaka na ibinigay 
ng DAR, paghahaluin ng mga 
magsasaka ang feed formulation 
gamit ang mga alternatibong dahon 
at root crops mula sa kanilang mga 
produkto.
“Ang proyekto ay nakatuon sa 
pagbuo ng katatagan ng mga 
ARBO upang matugunan ang mga 
alalahanin sa pagbabago ng klima 
at kasabay nito, ang pagpapabuti 
ng sosyo-ekonomikong buhay ng 
mga magsasaka at ARB,” dagdag ni 
Pandapatan.
Ipinahayag niya na ang ahensya ay 

teknikal na pagsasanay ang inilaaan 
rin sa mga ARB.
“Ang mga ARB ay sumasailalim pa 
rin sa isang season ng pagsasanay 
para sa Hog Raising gamit ang 
teknolohiya at tinuturuan din 
sila kung paano patakbuhin ang 
makinarya sa pangangasiwa ni 
MA Officer Roque Pepito,” ani 
Pandapatan.
Nagpahayag si SJUFCBA Chairman 
Melencio Cabantac ng kanyang 
lubos na pasasalamat sa DAR 
at nangakong aalagaan ang mga 
kagamitan upang mapakinabangan 
ng husto ang paggamit nito.

Upang mapahusay ang 
produktibidad ng sakahan at 
ang kakayahang kumita ng mga 
agrarian reform beneficiaries 
(ARBs) sa isang napapanatiling 
paraan, ang Department of Agrarian 
Reform (DAR) ay nagbigay ng 
PhP363,920.00 na halaga ng 
farm machinery and equipment 
(FME) at agri-extension services 
(AES) sa mga miyembro ng San 
Jose United CARP Beneficiaries 
Association (SJUFCBA) ng San 
Jose, Quezon, Bukidnon upang 
isulong ang kanilang mga aktibidad 
sa pag-aalaga ng baboy, bilang 
alternatibong mapagkukunan ng 
karagdagang kita.
Sinabi ni Provincial Agrarian 
Reform Program Officer II 
Mohammad Abdul Jabbar M. 
Pandapatan na may kabuuang 
animnapung (60) ARB mula sa 
(SJUFCBA) ang makikinabang 
sa proyektong ito sa Paggamit ng 
Alternative Feeds sa pamamagitan 
ng’ Hog Raising sa ilalim ng 
Climate Resilient Farm Productivity 
Support (CRFPS) na proyekto ng 
DAR.
Hinihikayat ng proyekto ang 

bumili ng limang (5) unit ng iba’t 
ibang feed-processor machines at 
farm tools na nagkakahalaga ng 
P283,920.00.
“Umaasa ang DAR na ang mga 
kagamitang pangsaka na ito ay 
makatutulong upang magkaroon 
kayo ng karagdagang kita at 
gawing matatag ang inyong mga 
organisasyon habang kinakaharap  
natin ang mga alalahanin sa 
pagbabago ng klima”, ani 
Pandapatan.
Idinagdag niya na may kabuuang 
P80,000.00 halaga ng agri-extension 
services sa anyo ng teknolohiya at 
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Kooperatiba ng DAR 
sa Camarines Sur 
sumali sa Brigada 
Eskwela 2022

CAMARINES SUR — Bilang bahagi 
ng kanilang pangako sa magkaloob 
ng serbisyo sa komunidad, 
nakibahagi ang isang agrarian reform 
beneficiaries organization (ARBO) 
ng Sipocot, sa lalawigang ito sa 
Brigada Eskwela ng Department of 
Education (DepEd) ngayong taon.
Ang Bolo Sur Agrarian Reform 
Cooperative (BSARC) ay nag-
organisa ng kampanya sa paglilinis 
ng paaralan upang paghandaan 
ang pagsisimula ng klase ngayong  
Agosto at ang buong pagpapatuloy 
ng face-to-face class sa Nobyembre.
Ang aktibidad ng DepEd ngayong 
taon, na may temang “Brigada 
Eskwela: Tugon sa Hamon sa Ligtas 
na Balik-Aral”, ay tatakbo hanggang 
Agosto 26.
Sinabi ni Lulive C. Abenoja, punong 
guro sa Bolo Sur Elementary School, 
na ang aktibidad ay nagpapakita kung 
paano nagtutulungan ang iba’t ibang 
samahan upang lumikha ng ligtas 
na kapaligiran sa pag-aaral para sa 
mga mag-aaral, guro, at komunidad. 
Tinitiyak nito na ang mga mag-
aaral ay makakukuha ng de-kalidad 
na edukasyon habang pinapanatili 
silang ligtas.

“Kami ay nagpapasalamat sa aktibong 
partisipasyon ng organisasyon ng 
mga magsasaka sa Brigada Eskwela 
ngayong taon. Salamat sa inyong 
mahalagang suporta sa gawaing ito,” 
aniya.
Sinabi ni Francia B. Cantor, 
tagapangulo ng kooperatibang 
BSARC, na ang aktibidad ay maaari 
ring isulong ang kapakanan ng mga 
miyembro ng koop, kanilang pamilya, 
at komunidad, na siyang layunin ng 
kooperatiba.
“Sa pamamagitan po ng pagsama 
namin sa Brigada Eskwela ay 
natutulungan namin ang aming mga 
anak na mag-aral sa paaralang ito. 
Dapat po mapanatili ang kalinisan 
upang hindi dapuan ng sakit ang 
mga bata lalo na ang sakit na 
dengue. Kung malinis ang paligid, 
magiging maayos ang pag-aaral ng 
mga bata at masisiguro na hindi sila 
magkakasakit,” ani Cantor.
Ang BSARC, na mayroong 31 
miyembro, ay inorganisa noong 2020 
at nakatanggap mula sa DAR ng egg-
laying production enterprise sa ilalim 
ng proyektong Sustainable Livelihood 
Support for Disaster Affected Areas 
(SLSDAA) noong 2021.

Mga magsasaka ng Quirino tumanggap 
ng processing facility mula sa DAR para 

mapahusay ang produksyon ng cassava chips

pagkakabanggit.
Ang proyekto ay ipinatutupad 
sa ilalim ng Village Level Farm-
Focused Enterprise Development 
(VLFED) Project ng DAR na 
nagkakahalaga ng Php300,000.00.
Ibinunyag ni Quidasol na may 
kabuuang 257 na mga miyembro 
ng kooperatiba, kung saan limampu 
(50) ang mga agrarian reform 
beneficiaries (ARBs) at 207 ang 
non-ARBs, ang makikinabang sa 
proyektong ito.
“Nais naming mapahusay ang 
produksyon ng cassava chips ng 
mga magsasaka sa pamamagitan 
ng pagkakaloob sa kanila ng 
naaangkop na mga pasilidad at 
kagamitan, sa ilalim ng proyektong 
VLFED,” aniya.

ang mga produktong ito sa tamang 
presyo at  madagdagan ang kita ng 
mga magsasaka bilang kapalit,” 
dagdag niya.
Ipinaabot ng kinatawan ng 
DARBENCO ang kanilang 
pasasalamat sa DAR at mga 
katuwang na ahensya dahil sa 
kanilang tulong at pagbibigay 
sa kanila ng pasilidad, na ayon 
sa kanila ay makatutulong 
upang makamit ang layunin ng 
organisasyon.
Layunin ng proyektong VLFED 
na mapahusay ang mga produkto 
ng mga ARB sa pamamagitan ng 
pagkakaloob ng mga pasilidad 
at kagamitan na naaangkop 
sa kanilang negosyong pang-
agrikultura.

Nagkaloob kamakailan ang 
Department of Agrarian Reform 
(DAR) ng bagong-ayos na 
processing facility sa Dumanisi 
Agrarian Reform Beneficiaries 
Cooperative (DARBENCO) na 
matatagpuan sa Diffun, Quirino 
upang mapahusay, maging maayos 
ang operasyon at pamamahala ng 
produksyon ng cassava chips ng 
kooperatiba.
Ayon kay Provincial Agrarian 
Reform Program Officer II Jess Beth 
G. Quidasol, may kabuuang pondo 
ang proyekto na Php430,000.00, 
kung saan ang lokal na pamahalaan 
ng Diffun ay nag-ambag ng 
Php50,000.00, at ang DARBENCO 
ay may P80,000, bilang kanilang 
mga katapat na pondo, ayon sa 

Sinabi ni Quidasol na ang 
processing center ay dinisenyo 
upang higit pang makabuo ang 
mga ARB ng mga produktong 
makakakumpitensya at gawin itong 
naaayon sa pangangailangan ng 
merkado.
Ipinaliwanag din niya na tinulungan 
ng ahensya ang mga magsasaka 
sa pamamagitan ng pag-oorganisa 
ng komunidad, pagtatatag ng mga 
ugnayan sa iba’t ibang ahensya, 
pagkakaloob ng mga pagsasanay 
sa packaging at pagmemerkado ng 
mga produkto upang maabot ang 
mas maraming mamimili.
“Ang proyekto ay magpapataas ng 
kita ng komunidad. Sa pamamagitan 
ng pagsasanay sa pagproseso at 
packaging, maaari nating ibenta 



21

AGOSTO 24

DAR nagpatayo ng 
140 tulay sa ilalim 
ng proyektong 
Tulay ng Pangulo

Organisasyon ng 
mga magsasaka sa 
lalawigan ng Cebu 

tumanggap ng farm 
tractor mula sa DAR

pansakahan at kaunlarang 
pangkanayunan, itaas and antas ng 
produksyong pansakahan at kita, 
at bigyang lunas ang kahirapan sa 
lahat ng pamayanang pansakahan.
“Ang ating layunin ay ang mapalapit 
maging ang mga pinakamalayong 
barangay sa kabayanan at palengke, 
isang mahusay na paraan para 
iparamdam sa kanila na kabilang 
sila sa pagganap bilang bahagi 
sa pagpapaunlad ng bansa,” ani 
Estrella.
Sinabi ni DAR Undersecretary for 
Foreign-Assisted Special Projects 
Jesry Palmares na ang proyekto ay 
nakatakdang magpatayo ng may 
kabuuang 188 na tulay sa buong 
bansa.
“Sa pagtatapos ng Hunyo ng taong 
kasalukuyan, may kabuuang 140 
tulay sa ilalim ng proyektong ito 
ang natapos na at sa ngayon ay 
pinakikinabangan ng daang-daan 
libong tao sa kanayunan, habang 29 
ang kasalukuyang ginagawa at 17 

mapabuti ang produksiyon sa sakahan 
at tumaas ang kakayahang kumita ng 
mga agrarian reform beneficiaries 
(ARBs) sa pamamagitan ng kanilang 
mga organisasyon.
“Hinihikayat  namin ang mga 
benepisyaryo na magtatag ng 
epektibong operasyon ng farm 
tractor, dahil ang naturang traktora 
ay ipinagkaloob upang makatulong 
sa pagtaas ng kita ng kanilang mga 
miyembro at kanilang asosasyon.
Nagpasalamat si Anfone sa 
AMSFA sa paglikha ng iba pang 
mga serbisyong nagbibigay ng 
karagdagang kita sa organisasyon 
tulad ng consumer goods store 
at swimming pool management 
na tumutulong sa kabuuang 319 

naman ang malapit nang simulang 
gawin,” ayon kay Palmares.
Dagdag pa niya na may dalawa 
pang tulay ang nakatakdang gawin 
bagama’t tinutukoy pa kung saan 
, ang isa sa Maguindanao at ang 
ikalawa sa Sultan Kudarat ngunit sa 
kasalukuyan ay may mga problema 
pang kinakaharap dahil kapos na 
sa budget para sa pagsasagawa 
ng ‘civil work component,’ sang-
ayon sa ulat mula sa Department of 

miyembro nito.
Binati ni Cebu Provincial Agrarian 
Reform Program Officer II Grace 
B. Fua ang AMSFA at sinabing 
ang P813,000.00 halaga ng traktora 
ay ibinigay para makatulong sa 
kanilang produktibidad sa sakahan.
“Umaasa kami na ganap na gagamitin 
at pangangasiwaan ng organisasyon 
ang mga kagamitang pangsaka 
bilang mahalagang bahagi ng 
kanilang negosyo upang mapalakas 
ang kanilang produktibidad ng 
sakahan” aniya.
Pinaalalahanan ni Fua ang ARBO 
ng kanilang responsibilidad na 

Public Works and Highways, ang 
tagapamahala sa pagsasakatuparan 
ng proyekto.
Sinabi ni Palmares na ang 
TPKP ay isa sa mga proyektong 
prayoridad ng pamahalaan ni 
Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 
sa pagsusumikap nitong buhayin 
ang industriya ng pagsasaka at 
panatilihing normal ang daloy ng 
pagkain sa malalaking palengke sa 
buong bansa.

maglaan ng ligtas na pasilidad na 
paglalagyan, regular na operator, 
operating capital, at pangangalaga 
ng farm traktora.
Nagpahayag naman ng pasasalamat 
sa DAR si Fernando Navaja, 
presidente ng AMSFA sa suportang 
natanggap ng kanilang kooperatiba 
sa pamamagitan ng iba’t ibang 
programa at proyekto nito.
“Kami ay nagpapasalamat sa 
DAR sa malaking tulong na ito 
ng pagbibigay ng kagamitan na 
magiging kapaki-pakiinabang sa 
aming mga miyembrong-magsasaka,  
aniya.

Daang-daan libong mga agrarian 
reform beneficiaries, mga pamilya, 
kamag-anak at ordinaryong 
mamamayan sa kanayunan ang 
inaasahang nakikinabang na 
sa kasalukuyan sa 140 tulay 
na pinagawa ng Department of 
Agrarian Reform (DAR) sa buong 
Pilipinas sa ilalim ng “Tulay ng 
Pangulo para sa Kaunlarang Pang-
agraryo (TPKP).
Sinabi ni DAR Secretary Conrado 
Estrella III na ang multi-bilyong 
pisong TPKP, isang proyekto na 
kapwa isinusulong ng pamahalaan 
ng Pilipinas at ng Frances, ay 
isang bagay na maipagmamalaki 
ng buong bansa dahil nagbukas ito 
ng mga pagkakataon na paunlarin 
ang kalagayang pang ekonomiya 
at pakikipagkapwa ng mga 
magsasakang Pilipino.
Ayon pa kay Estrella, ang P18.5-
billion na proyekto ay may tatlong 
magkakahugpong na layunin: 
“Palaganapin ang repormang 

Upang mapalakas ang produksyon 
ng isang agrarian reform 
beneficiaries organization (ARBO) 
sa lalawigan ng Cebu, nagkaloob 
kamakailan ang Department of 
Agrarian Reform (DAR) ng isang 
farm tractor na nagkakahalaga ng 
Php813,000, sa mga miyembro ng 
Anopog Mountain Spring Farmers 
Association Inc. (AMSFA) sa 
Pinamungajan, Cebu.
Ayon kay DAR Central Visayas 
Regional Director Engr. Reynaldo C. 
Anfone, ang  four-wheel drive hand 
tractor  ay ipinagkaloob sa ilalim ng 
Climate Resilient Farm Productivity 
Support Project (CRFPSP), isang 
programa ng DAR na nagkakaloob 
ng mga makinang pangsaka upang 
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10 magsasaka tumanggap 
ng lupa mula sa DAR

P12-M solar-powered 
irrigation system 

magpapataas ng ani 
ng  mga magsasaka 

sa Cavite

ORMOC CITY – Hindi inakala ni 
Elenita Godin, isang magsasaka, 
na darating ang araw na ang lupang 
kanyang binubungkal sa loob ng 
mahigit isang dekada ay kanya ng 
pag-aari ngayon.
Natapos ang kanyang mahabang 
paghihintay ngayong buwan nang 
siya ay naging isa sa 10 magsasaka 
sa Ormoc na tumanggap ng 
certificate of land ownership 
award (CLOA) sa isang simpleng 
seremonya na ginanap sa Barangay 
San Jose, kung saan nakatira ang 
karamihan sa mga tumanggap ng 
titulo.
“Ako ay lubos na nagpapasalamat 
sa Department of Agrarian Reform 
(DAR) sa pangyayaring ito. 
Matagal ang paghihintay namin, 
pero sulit naman,” ani Godin na 
hindi maitago ang kaligayahan 
matapos matanggap ang CLOA.
Sinabi naman ng magsasakang 
sina Ernesto Bolakinia at Ramil 
Catado na sila ay nagpapasalamat 
sa programang reporma sa lupa ng 
pamahalaan.
“Mayroon na akong maiiwan sa 
aking mga anak kapag ako ay 
pumanaw na,” ani Bolakinia.
Sinabi ni Bolakinia, 63 taong 
gulang, na malaking tulong ang 
lupang iginawad sa kanya sa 
pagpapaaral ng kanyang anim na 
anak.
Sinabi naman ni Catado, 42, na 

Upang mapataas ang produksyon 
ng high value crops at maiangat 
ang pamumuhay at kita ng mga 
magsasaka, nagsagawa ang 
Department of Agrarian Reform 
(DAR) sa Cavite, kasama ang 
inspectorate team mula sa National 
Irrigation Administration (NIA) ng 
final inspection sa ipinatayong P12-
milyon solar powered irrigation 
system (SPIS) ng sa Tres Cruses, 
Tanza and Baliwag Magallanes.
Ayon kay Provincial Agrarian 
Reform Program Officer II 
(PARPO) James Arthur T. 
Dubongco, ang SPIS ay malapit 
ng maipagkaloob sa Tres Cruses 
ARB Farmers Association Inc., 
sa Sitio Gugo, Brgy. Tres Cruzes, 
Tanza at sa Brgy. Baliwag Farmers 
Association Inc.  matatagpuan sa 
Magallanes.
Sinabi ni Dubongco na maaaring 
patubigan ng proyekto ang 32 
ektarya ng lupang pang-agrikultura 
na pangunahing pakikinabangan 
ng dalawampu’t apat (24)  na 
kabahayan ng mga agrarian reform 
beneficiary (ARB) at iba pang mga 
kalapit na mga magsasaka.
“Matagumpay na natapos ng  
DAR Provincial Office kasama 
ang NIA ang final inspection sa 
dalawang (2) SPIS sa ilalim ng 
Comprehensive Agrarian Reform 
Program-Irrigation Component 
(CARP-IC),” aniya.
Binigyang diin niya na ang 
pagtatayo ng SPIS ay magsusulong 

natutuwa siya dahil hindi na siya 
magbibigay ng bahagi sa dating 
may-ari ng lupa. “Ang lahat ng mga 
ani ay magiging amin na ngayon,” 
aniya.
Ayon kay DAR Municipal Agrarian 
Reform Program Officer Ruben 
Rebato, ang 10 indibidwal na 
CLOA ay sumasaklaw sa may 
kabuuang lawak na 6.8 ektarya 
na dating pag-aari ng Concepcion 
Espina Agricultural Corporation 
at Anito Ygot. Ang mga lupain 
ay matatagpuan sa Barangay 
Guintigui-an sa lungsod na ito.
Dahil ang 10 benepisyaryo ay 
itinuturing na ngayon na mga may-
ari ng lupa, binigyang-diin ni Rebato 
ang kanilang mga obligasyon bilang 
mga agrarian reform beneficiary 
kabilang ang pagbabayad ng 
amorstisasyon at amilyar.

Hinikayat din niya ang mga 
magsasaka na sumali sa mga 
organisasyon at ng mga kooperatiba 
upang mapakinabangan ang iba’t 
ibang suportang serbisyo mula sa 
DAR.
“Ang responsibilidad ng DAR ay 
hindi nagtatapos sa pamamahagi ng 
CLOA. Patuloy kaming magbibigay 
sa inyo ng mga serbisyong 
pangsuporta para palakasin ang 
inyong mga kakayahan para 
mapaunlad pa ang inyong mga 
lupain,” ani Rebato.

ng pag-unlad at paggamit ng 
moderno, naaangkop, sulit sa 
halaga, at ligtas sa kapaligiran na 
makinarya at kagamitan upang 
maging produktibo at maayos ang 
pagsasaka.
Binanggit niya ang pagiging 
maagap na paggamit ng solar-power 
irrigation pump upang patubigan 
ang mga sakahan sa gitna ng pagtaas 
ng presyo ng gasolina at diesel.
Sinabi ni Dubongco na ang naturang 
SPIS ay magbibigay-daan upang 
mapataas ang bilang ng pagtatanim 
sa pamamagitan ng patuloy na 
pagbibigay ng napapanahon at 
maaasahang pangangailangan ng 
tubig sa irigasyon, lalo na sa mga 
minsan sa isang taon na pagtatanim 
o mga lugar na umaasa sa ulan.
Ang SPIS ay isang cost-efficient at 
climate change adaptive technology 
na hindi nangangailangan ng 
paggamit ng gasolina, hindi apektado 
ng power interruptions, madaling 
patakbuhin, ligtas sa kapaligiran, 
angkop para sa malayong watershed 
at rain-fed areas, at nangangailangan 
lamang ng kaunting pagpapanatili.
Ang SPIS ay ipinatupad sa ilalim ng 
Climate Resilient Farm Productivity 
Support Project (CRFPSP) ng DAR 
na idinisenyo upang matulungan 
ang ARB organizations (ARBOs) 
sa mga liblib na lugar para 
mapatubigan ang kanilang lupang 
sinasaka upang madagdagan ang 
kanilang produksyon kahit sa 
panahon ng tagtuyot.
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DAR nagkaloob ng 
makinaryang pansaka 
upang mapabuti ang 
kabuhayan ng mga 
magsasaka sa Sultan 
Kudarat

Women’s Organization mula sa 
bayan ng Palimbang .
Sinabi ni OIC-Provincial Agrarian 
Reform Program Officer II Mary 
Jane Aguilar na ang mga livelihood 
project ay bahagi ng tulong na 
ibinibigay ng DAR upang maging 
maayos ang pamumuhay ng mga 
ARB.  
“Umaasa ako na  pagbubutihin 
ng mga ARB ang paggamit sa 
mga makinarya na makatutulong 
sa kanilang transportasyon, 
pagpoproseso, at pagbebenta ng 
kanilang mga produkto. At sana ay 
ipagpatuloy din nila ang kanilang 
pagiging matatag upang lalong 
lumakas ang kanilang organisasyon 
upang makayanan ang anumang 
problema na kanilang haharapin,” 

sa pinakamalayong barangay 
hanggang sa mga pangunahing 
kalsada patungo sa sentro ng 
pamilihan upang ang mga 
magsasaka mismo ay madaling 
makapagdala ng kanilang mga 
sariwang ani ng walang kahirap-
hirap,” ani Estrella.
Sa Memorandum No. 326, serye 
ng 2022, binigyan ni DAR 
Undersecretary for Support 
Services, Atty. Milagros Isabel 
Cristobal, ang mga DAR field 
offices ng listahan ng mga natapos 
at kasalukuyang ginagawang 
mga proyektong tulay sa ilalim 
ng Tulay ng Pangulo para sa 
Kaunlarang Pang-agraryo (TPKP) 
kung saan maaaring idugtong ang 
mga panukalang farm-to-market 
roads.
Sa ngayon, 140 tulay sa ilalim 
ng proyektong TPKP ang 
natapos na, habang 29 iba pa ang 
kasalukuyang ginagawa at 17 ang 
patuloy na pinag-aaralan o nasa 
pre-construction stage.

ng kapasidad. 
Nagpasalamat si TVGA President 
Jose Herminio Legada sa DAR 
para sa mga makinaryang pansaka 
na kanilang tinanggap at ganun din 
sa patuloy na suporta ng ahensiya 
upang lumago ang kanilang 
organisasyon.    
“Ang delivery truck na ito ay 
siguradong magbibigay ng ginhawa 
sa pagbibiyahe ng aming mga 
produkto. Lumipas na ang mga 
araw kung saan dumanas kami 
ng paghihirap sa pagdadala ng 
aming mga produkto sa merkado 
at kinukulang sa panggastos upang 
ibyahe ang mga ito. Makatitiyak 
kayo na maayos naming aalagaan 
ang traktora upang tumagal ito at 
mapakinabangan ng husto,” aniya.

Isulan, Sultan Kudarat — 
Nagkaloob kamakailan ang 
Department of Agrarian Reform 
(DAR) sa lalawigan ng Sultan 
Kudarat ng may kabuuang 
Php500,000.00 halaga ng makinang 
pansaka sa mga agrarian reform 
beneficiary (ARBs) ng Sultan 
Kudarat upang mapagyaman ang 
kanilang mga sakahan at tumaas 
ang kanilang mga kinikita.  
Ang mga ipinagkaloob na mga 
makina ay ang Php250,000.00, 
halaga ng delivery truck, para 
sa  Tagumpay Vegetable Growers 
Association (TVGA) mula sa 
munisipyo ng Esperanza, at corn 
at rice mill na nagkakahalaga ng 
Php100,000 at Php150,000.00, 
bawat isa, ay ibinigay sa Pusot 

Lalong pinaigting ng Department 
of Agrarian Reform (DAR) ang 
pagsisikap nitong iugnay kahit 
pa ang pinakamalalayong mga 
barangay sa sentro ng pamilihan 
ng mga lungsod at bayan sa 
pamamagitan ng pag-aatas 
sa mga regional at provincial 
offices nito na magpasa ng mga 
panukalang farm-to-market road 
na mag-uugnay sa mga natapos na 
proyektong tulay patungo sa mga 
pangunahing kalsada.
Ipinag-utos ito ni DAR Secretary 
Conrado Estrella bilang pagtalima 
sa direktiba ni Pangulong 
Ferdinand Marcos Jr. na ibigay 
ang mga kinakailangang suportang 
serbisyo sa sektor ng pagsasaka sa 
pagnanais ng huli na buhayin ang 
industriya ng agrikultura sa bansa 
sa pamamagitan ng maayos na 
daloy ng suplay ng pagkain
“Ang pinakamahusay na paraan 
upang mapabuti ang daloy ng 
suplay ng pagkain ay pahusayin 
ang ating road network, mula 

ani Aguilar. 
Tiniyak naman ni DAR 
SOCCSKSARGEN Regional 
Director Mariannie Lauban- Baunto 
sa mga magsasaka na gagawin 
ng DAR ang lahat upang tugunan 
ang anumang problema o hamon 
na makakaharap ng kanilang mga 
organisasyon.   
Ang mga makinarya ay 
ipinagkaloob sa ilalim ng Climate 
Resilient Farm Productivity Support 
Project, na naglalayong tugunan 
ang seguridad ng pagkain sag gitna 
ng pagbabago ng klima sa bansa sa 
pamamagitan ng pagkakaloob ng 
suportang pangkabuhayan sa anyo 
ng mga makinaryang at kagamitang 
pansaka, mga input sa sakahan, at 
mga interbensyon sa pagpapaunlad 

“Pakiusap ko sa mga DAR 
regional at provincial officials na 
piliin sa listahan ang mga tulay 
na natapos na at mga ginagawa pa 
ang nangangailangan ng extension 
roads upang maiugnay ang mga ito 
patungo sa mga pangunahing mga 
kalsada,” bilin ni Cristobal sa mga 
regional at provincial officials sa 
naturang memorandum.
Ipinaliwanag ni Estrella na ang 
pagsasaayos ng road network ay 
makatutulong sa mga magsasaka 
na pataasin ang kanilang kinikita 
dahil magagawa na nilang i-angkat 
mismo ang kanilang mga ani sa 
mga palengke sa halip na patuloy 
na umasa sa mga mangangalakal 
o middlemen na karaniwang 
bumibili ng kanilang mga produkto 
sa napaka-murang halaga.
“Kapag maayos ang ating road 
network, ang gastos sa paghakot 
o transportasyon ay magiging mas 
mababa at abot-kaya ang halaga 
para sa ating mga magsasaka,” 
dagdag ni Estrella.

DAR Chief: ‘Gumawa ng mas maraming 
mga farm-to-market road’



24

AGOSTO 27

panlipunan at pagpapabuti ng buhay 
ng mga mahihirap na magsasaka sa 
pamamagitan ng reporma sa lupa,” 
ani Estrella.
Inilatag ni Estrella ang kanyang 
mga prayoridad na layunin sa 
kanyang mga opisyal, upang 
magsilbing gabay sa pagbalangkas 
ng mga estratehikong plano para sa 
pagpapatupad ng repormang agraryo 
sa susunod na anim na taon.
Pangunahing prayoridad ng Kalihim 
ang pabilisin ang pamamahagi 
ng lupa, pagbibigay ng hustisya 
sa agraryo, at paigtingin ang mga 
suportang serbisyo sa mga agrarian 
reform beneficiaries (ARBs).
“Sa loob ng anim na taon, bukod sa 
tatlong pangunahing layuning ito, 
itutulak ko na makamit ng DAR 
ang self-sufficiency para sa mga 
ARB, lumikha ng progresibong 
mga kooperatiba, at napapanatili 
at matatag na mga agrarian reform 
communities (ARCs),” ani Estrella.

makinarya ay ipinagkaloob sa ilalim 
ng Major Crop-based Block Farming 
Project ng ahensiya upang suportahan 
ang produksyon at transaksyon sa 
pagbebenta ng MARBC.
“Sa pamamagitan ng mga pasilidad, 
ang ating mga magsasaka na 
kabilang sa kooperatiba na ito  ay 
makapag-tatrabaho ng mas mabilis 
upang mapabuti ang kanilang iba’t 
ibang pananim lalo na ang palm oil,” 
aniya.   

DAR sa MARBC, na matatagpuan 
sa Barangay Colongulo ng nabanggit 
na bayan.  
Nagpasalamat naman si MARBC 
Chairman Elviro Herbilla sa DAR sa 
patuloy na suportang ibinibigay nito 
sa kooperatiba.
“Nangangako po kaming aalagaan 
namin ng mabuti ang mga 
makinaryang ito at gagamitin ng 
tama base sa kanilang layunin,” 
aniya.

Meinrado Pañgulayan, na kasama 
rin sa aktibidad ang pagbuo ng mga 
estratehitikong plano upang makamit 
ang mga layunin ng departamento.
Sa talakayan, tinukoy ng mga 
kalahok ang panloob at panlabas na 
mga balakid na kinaharap ng DAR, 
na nakatulong o naging hadlang sa 
pagpapatupad ng mga naging plano 
para sa programa ng DAR.
“Ginagawa ang aktibidad na ito 
upang masuri ang mga problema 
sa trabaho, pagbabalangkas ng 
mga solusyon para maihatid ang 
taunang mga target at layunin 
nito, at hikayatin at bigyang 
kapangyarihan ang mga empleyado 
magkaroon ng inspirasyon upang 
sila ay magtrabaho ng mahusay,” ani 
Pañgulayan.
Ang pagsusuri at pagpaplano ay 
kasalukuyang ginaganap mula 
Agosto 25-27, 2022 sa Tanza, 
Cavite at sa pamamagitan ng online 
streaming.

TANZA, Cavite-- Kasalukuyang 
nagsasagawa ang Department of 
Agrarian Reform (DAR) ng first 
semester performance assessment 
and planning conference dito. 
Ang tatlong araw na aktibidad 
ay naglalayon na mapabuti ang 
paghahatid ng mga serbisyo nito sa 
pamamagitan ng pagtukoy sa mga 
hamon at paggawa ng mga solusyon 
upang maihatid ang mga prayoridad 
na target ng kagawaran.
Sinabi ni DAR Secretary Conrado 
Estrella III na ang aktibidad ay 
nakatuon sa pagtatasa sa mga 
tanggapan ng DAR sa buong bansa 
sa kanilang pagganap sa mga 
programa at proyekto ng kagawaran 
na isinagawa mula Enero hanggang 
Hunyo 2022.
“Ang pagtatasa na ito ay 
makatutulong sa amin na makamit 
ang pambansang layunin ni 
Pangulong Ferdinand Marcos 
Jr. na tugunan ang katarungang 

Surallah, South Cotabato – 
Nagkaloob kamakailan ang 
provincial office ng Department of 
Agrarian Reform (DAR) sa South 
Cotabato ng delivery truck at apat 
(4) na yunit ng grass cutter upang 
palakasin ang produksyon ng 
palm oil ng MATELCOS Agrarian 
Reform Beneficiaries Cooperative 
(MARBC).
Ayon kay DAR Regional Director 
Marianne Lauban-Baunto, ang mga 

Idinagdag pa ni Baunto na dahil sa 
trak ay mas lalawak pa ang kanilang 
market sa pagbibiyahe ng kanilang 
mga produkto.
“Umaasa ako na alagaan ninyo ang 
mga makinarya at pananatilihin 
ang mga ito ng nasa maayos na 
kondisyon,” aniya.  
Nagkaroon ng ribbon cutting at 
lagdaan ng certificate of turnover at 
acceptance bilang simbolo ng opisyal 
na pagkakaloob ng  proyekto ng 

Sinabi niya na ang DAR ay 
naglalayon na makamit ang mga 
sumusunod na target: 80 porsiyento 
o 743,800 ARBs na may mataas 
na produksyon at pagtaas ng 
kanilang kita; 85 posiyento o 7,800 
na mga agraryong kooperatiba 
na may matatag na negosyo na 
pinamamahalaan ng mga ARB; at 
80 porsiyento o 1,300 ARC na may 
pinahusay na negosyo at koneksyon 
sa mga mamimili.
“Natitiyak ko na sa mga prayoridad 
na layuning ito, ay gagawin ng mga 
kawani ng kagawaran ang lahat 
ng makakaya upang maipatupad 
ang mga programa at proyekto 
na magpapabilis sa pamamahagi 
ng lupa, paghahatid ng mga 
suportang serbisyo at pagpapabuti 
ng buhay pang-ekonomiya ng mga 
magsasaka,” ani Estrella.
Sinabi naman ni DAR 
Undersecretary for Policy, Planning 
and Research Office (PPRO) Luis 

DAR nagsagawa ng pagtatasa, pagpaplano upang 
maabot ang mga pangunahing target nito

DAR nagkaloob ng makinaryang pansaka upang 
mapabuti ang produksyon ng palm oil ng mga 

magsasaka sa Surallah
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DAR pinalakas 
ang kampanya 
ng seguridad ng 
pagkain sa Capiz

Multi-Purpose Cooperative, at 
Capiz Small Coconut Farmers 
Cooperative.
Hinimok ni DAR Western Visayas 
Director Sheila Enciso ang mga 
stakeholders na suportahan 
ang pamahalaan at pumasok sa 
isang kasunduan para tulungan 
ang mga ARBO dahil mayroon 
silang mahalagang papel na 
ginagampanan upang makamit 
ang seguridad sa pagkain, 
at paglaban sa kahirapan at 
kagutuman sa bansa.
“Suportahan natin ang ating mga 
magsasaka at mga ARBO. Ang 
orientation na ito ay nagpapalakas 
sa ating samahan upang labanan 
ang kagutuman at kahirapan, 
at ganun din ang pagsustine sa 
supply at demand ng pagkain ng 
bansa,” aniya.
Idinagdag pa ni Enciso na sa 
suportang ibibigay ng mga 
stakeholder at sa paglagda ng  
napagkasunduang marketing 
contract, maseseguro ang 
magandang kinabukasan ng mga 
magsasaka dahil ang kanilang 
mga produktong agrikultura 
ay magkakaroon ng tiyak na 
mamimili, at gayundin ang 
katiyakan na may sapat na 
pagkain para sa mga nabanggit na 
institusyon. 
Sa ginanap na orientation at 
drafting ng kontrata,  nagpahayag 
ng suporta si SIDC Cooperative 
Manager Vivian Allanares at 
sinabing sinusunod ng kanilang 
kooperatiba ang “big brother at 
small brother concept” kung saan 
tutulungan nilang magtagumpay 
ang maliliit na kooperatiba.
“Dati rin kaming nasa katayuan 
nila, ngayong matatag na kami, 
susuportahan namin silang 
lumakas ang kanilang produkto 
at magkaroon din ng siguradong 
merkado,” aniya.

Dahil sa hangaring makatulong 
na makamit ang seguridad ng 
pagkain sa bansa, pinaigting ng 
Department of Agrarian Reform 
(DAR) sa lalawigan ng Capiz 
ang suporta upang maiugnay ang 
mga produktong agrikultural ng 
mga agrarian reform beneficiaries 
organization (ARBO) sa 
mga institutional market sa 
pamamagitan ng Enhanced 
Partnership Against Hunger and 
Poverty Program (EPAHPP).
Ang EPAHPP ay isang inisyatiba 
ng pamahalaan na tumutugon sa 
mga problema sa seguridad ng 
pagkain, kagutuman at kahirapan 
sa pamamagitan ng pagsasanib 
ng serbisyo ng mga ahensya ng 
gobyerno.
Upang maseguro ang suporta 
mula sa iba’t ibang ahensiya 
ng pamahalaan, ang DAR 
ay nagdaos kamakailan ng  
EPAHPP-ARBO at Institutional 
Buyers Orientation at Drafting 
of Contract na dinaluhan ng mga 
stakeholders gaya ng Bureau of 
Jail Management and Penology, 
Department of Social Welfare and 
Development, Filamer Christian 
University, St. Anthony College 
Hospital, Provincial Agriculture 
Office, Capiz National 
High School Multi-Purpose 
Cooperative at Sorosoro Ibaba 
Development Cooperative (SIDC 
Coop).
Kabilang sa mga ARBOs na may 
potensiyal na produktong pang-
agrikultura upang i-market ay 
ang mga sumusunod: Progressive 
Women Agrarian Reform 
Cooperative, Agcabugao Multi-
Purpose Cooperative, CAMMMA 
Small Farmers Multi-Purpose 
Cooperative, Tumalalud Farmers 
Multi-Purpose Cooperative, 
Barangay Tapulang Multi-
Purpose Cooperative, Agsirab 

DAR chief 
pinakikilos ang 

mga stakeholders 
para sa agro-

enterprise dev’t

magtulungan para maging maayos 
ang daloy ng pagkain sa buong 
bansa,” ani Estrella.
Sa Special Order na nilagdaan ni 
DAR Undersecretary for Support 
Services, Atty. Milagros Isabel 
Cristobal, sinabi niya na ang kurso 
ay magbibigay sa mga ARB ng 
teknikal na patnubay at suporta sa 
institusyon upang mapanatili ang 
kanilang pagbangon ng kanilang 
mga kabuhayan sa pamamagitan 
ng pagsama-sama ng kani-kanilang 
mga produkto at kolektibong 
pagbebenta ng iba pang produktong 
pansakahan.
Ayon kay Cristobal, 105 empleyado 
ng DAR at mga kinatawan ng iba’t-
ibang lokal na pamahalaan at ng mga 
grupo ng ARBs ang nakatakdang 
lumahok sa nasabing pag-aaral, 
“isang blended activity kung saan 
sabay-sabay na magkakaroon ng 
magkakahiwalay na face-to-face 
session na gaganapin sa iba’t-ibang 
lugar.”
Kamakailan lamang, binigyang-diin 
ni Pangulong Ferdinand Marcos 
Jr. ang kahalagahan ng maayos na 
mekanismo ng koordinasyon sa 
pagitan ng pambansa at mga lokal 
na pamahalaan sa larangan ng 
suplay ng pagkain.

INIHAHANDA ng Department 
of Agrarian Reform (DAR) ang 
mga pangunahing stakeholders 
nito upang pahusayin ang kanilang 
kaalaman sa agro-enterprise 
development sa hangaring makabuo 
ng isang mahusay na estratehiya sa 
pagbebenta ng mga produkto ng 
mga magsasaka at patingkarin ang 
kanilang kakayahan bilang agri-
entrepreneurs.
Binigyang-diin ni DAR Secretary 
Conrado Estrella III ang 
pangangailangang mabigyan ang 
mga agrarian reform beneficiaries 
(ARBs) ng sapat na kakayahan 
sa bagong pamamaraan ng 
pagsasaka para sa pagpapalago ng 
mga ani habang hinuhubog ang 
kanilang kakayahan sa pakikipag-
transaksyon sa iba’t-ibang 
establisyemento para sa pagbili 
ng mga gamit sa pagsasaka at 
pagbebenta ng kanilang mga ani.
Ayon kay Estrella, may nakatakdang 
refresher course para sa agro-
enterprise development para sa mga 
piling empleyado ng DAR at mga 
kinatawan ng lokal na pamahalaan 
at ng ARBs’ organizations upang 
maisaayos ang ugnayan at relasyon 
ng bawat isa.
“Kailangan nating magkaisa at 
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Reform Program Officer Ma. 
Teresa Valencia na nakipagtulungan 
ang Provincial Agriculturist at 
lokal na pamahalaan ng Aklan sa 
mga ARB upang maipatupad ang 
programang “ARBO Mercado on 
Wheels” na naglalayong bigyan ng 
kapangyarihan ang mga magsasaka 
at tulungan silang magbenta ng 
kanilang sariling ani.
Sinabi ni Valencia na mas mura ang 
mga bilihin dahil ang mga mamimili 
ay direktang makabibili ng mga 
produkto mula mismo sa mga 
magsasaka.
“Salamat sa lokal na pamahalaan ng 
Aklan at sa Office of the Provincial 
Agriculturist sa pagtanggap 
sa aming inisyatibang ARBO 
Mercado on Wheels at pagsama 
nito sa inyong regular na Farmers’ 
and Fisherfolks’ Market Day. 
Ang DAR Aklan ay lubos ang 
karangalan at pagkukumbaba dahil 
sa inyo. Ipagpatuloy po natin ang 
pagtangkilik sa mga produkto ng 
ating mga magsasaka,” pahayag ni 
Valencia.
Sinabi ni Valencia na ang marketing 
ay isang kritikal na bahagi sa value 
chain at ang pagbibigay ng mga 
pagkakataon sa mga mahihirap 
na magsasaka ay hindi lamang 
magpapalaki ng kanilang kita ngunit 
makatutulong sa kanila na mapataas 
ang kanilang kahusayan at mapabuti 
ang kanilang produktibidad.

Sa hangaring tulungan ang mga 
agrarian reform beneficiaries 
(ARBs) na isulong at maibenta ang 
kanilang mga produkto, isinagawa 
ng Department of Agrarian Reform 
(DAR) sa lalawigan ng Aklan ang 
“ARBO Mercado on Wheels” sa 
Farmers’ and Fisherfolks  Market 
day sa Capitol Grounds, Estancia, 
Kalibo, Aklan  na nagpakita at 
nagbenta ng iba’t ibang produkto 
mula sa mga miyembro ng iba’t 
ibang ARB organizations (ARBOs)
Sinabi ni DAR-Western Visayas 
Director Sheila Enciso na dahil sa 
tagumpay ng programa, plano ng 
Aklan provincial office na isagawa 
ang “ARBO Mercado on Wheels” 
tuwing ika-15 at katapusan ng 
buwan upang ipakita ang iba’t ibang 
produkto ng mga lokal na magsasaka 
at ARBs, na kinabibilangan ng 
mga native bag at basket na gawa 
sa abaka, mga produkto ng niyog, 
gulay at prutas.
“Ang ARBO Mercado on Wheels ay 
nag-aalok ng mga produktong pang-
agrikultura sa mas mababang presyo 
at tumutugon sa mga pangunahing 
pangangailangan ng mga mamimili. 
Nilalayon din ng programa na 
magdala ng ligtas, masustansya, 
at abot-kayang mga produktong 
pang-agrikultural na mas madaling 
makuha at mas malapit sa mga 
komunidad,” aniya.
Sinabi ni Provincial Agrarian 
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enthusiast ng mga kawani ng 
DAR na sumali sa iba pang 
mahahalagang aktibidad tulad ng 
Zumba session na pangungunahan 
ng isang sertipikadong instruktor, 
isa sa mga itinuturing na 
mahalagang pamamaraan para 
sa pagpapanatili ng malusog na 
katawan at isipan.
Kinakailangang mag-rehistro 
ng sinumang lalahok sa mga 
aktibidad ng PCSA sa link: 
https://fdcpchannel.ph ng Film 
Development Council of the 
Philippines (FDCP) Channel. 
Ang bayad sa pagrehistro ay P250 
bawat tao.
Makalipas ang kumpirmasyon ng 
pagpaparehistro, pagbabayad at 
pag-upload ng opisyal na resibo, 
ang bawat kalahok ay tatanggap 
ng voucher upang ma-access ang 
mga napiling pelikula mula sa 
website ng FDCP.
Ang mga kikitain ng aktibidad ay 
mapupunta sa Pamanang Lingkod 
Bayan (PLB), isang programa 
na nagbibigay parangal sa mga 
manggagawa ng gobyerno na 
nasawi sa linya ng tungkulin, 
sa pamamagitan ng pagbibigay 
ng tulong at mga oportunidad 
sa scholarship sa kanilang mga 
miyembro ng pamilya.

Nakikiisa ang Department of 
Agrarian Reform (DAR) sa 
pagdiriwang ng ika-122 Philippine 
Civil Service Anniversary 
(PCSA) na gaganapin sa buong 
buwan ng Setyembre ng taong 
kasalukuyan.
Sinabi ni DAR Secretary 
Conrado Estrella III na ito ang 
pinakamagandang pagkakataon 
para ipakita ng bawat kawani ng 
pamahalaan ang kanilang ambag 
tungo sa “good governance” sa 
pakikiisa sa buong burikrasya
Ayon kay Estrella, angkop ang 
10-taong tema: “Transforming 
Public Service in the Next 
Decade: “Honing Agile and 
Future-Ready-Servant Heroes,” 
“dahil ipinakikita nito ang 
kahalagahan ng paghahanda ng 
mga lingkod-bayan para sa mga 
hamon sa hinaharap.
Hinikayat naman ni DAR 
Undersecretary for Finance 
Management and Administration 
Jeffrey Galan ang lahat ng kawani 
ng DAR na aktibong lumahok 
sa isang buong buwang mga 
aktibidad ng PCSA na sisimulan 
ng “Online Film Showing” sa ika-
1 hanggang ika-12 ng Setyembre.
Inimbitahan din ni Galan ang 
mga health-conscious at dance 


