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Pinagkalooban kamakailan ng 
Department of Agrarian Reform 
(DAR) ang mga agrarian reform 
beneficiaries (ARBs) na mga 
miyembro ng Barlo Agrarian Reform 
Cooperative dito ng isang solar-
powered irrigation system (SPIS) na 
nagkakahalaga ng PHP1,000,000.00.
Ayon kay Provincial Agrarian 
Reform Program Officer II at 
kasalukuyang Assistant Regional 
Director for Administration Maria 
Ana B. Francisco, makatutulong ang 
irigasyon sa problema sa tubig ng 
mga ARBs at mga hindi ARBs na 
naninirahan sa Mabini, Pangasinan 
upang madagdagan ang kanilang 
kita at maiangat ang kanilang 
pamumuhay.
“Bilang bahagi ng pagsisikap 
at mandato ng kagawaran na 
matulungan ang mga agrarian reform 
beneficiaries na maging matatag sa 
pandaigdigang isyu ng pagbabago 
ng klima, ang SPIS ay itinayo sa 

ilalim ng Climate Resilient at Farm 
Productivity Support Program o 
CRFPSP,” ani Francisco.
Ipinahayag niya na kaya nitong 
tubigan ang tatlo (3) hanggang 
limang (5) ektaryang taniman na 
pakikinabangan ng tatlumpung (30) 
magsasaka na matagal nang problema 
ang patubig sa kanilang lugar.
Ayon sa isa sa mga board of 
directors ng Barlo Agrarian 
Reform Cooperative na si Leynard 
Berbenzana, umaabot sa ₱20,000.00 
ang nagagastos ng bawat magsasaka 
sa pagpapatubig, kasama na rin ang 
upa sa water pump, upa sa tao, at 
krudo.
“Sa tulong ng SPIS, mababawasan 
ang gastos ng mga magsasaka dahil 
hindi na sila bibili ng gasolina para sa 
kanilang mga generator set, sa halip 
ay gagamitin nila ang sikat ng araw 
para sa operasyon ng kanilang mga 
makinarya. Kung mayroong sapat na 
init mula sa araw, ay makakapagbigay 

ito ng mas maraming tubig,” ani ni 
Berbenzana.
Ipinahayag ni Tranquilino Balagat, 
isa sa mga benepisyaryo ng SPIS na 
dati, sa maulang buwan ng Hunyo 
lamang nagpupunla ng palay ang 
mga magsasaka ng Barlo, at sabay-
sabay ang anihan tuwing Oktubre. 
Dahil nakasalalay lamang sila sa 
buhos ng ulan upang matubigan 
ang kanilang palayan, hindi na sila 
nakapagtatanim tuwing tag-init, kung 
kaya nakatiwangwang lang ang bukid 
simula Nobyembre hanggang Mayo.
Sinabi niya na ngayong may SPIS 
na sa kanilang lugar, unti-unti nang 
nakapagtatanim ang mga magsasaka 
kahit hindi panahon ng tag-ulan.

Kasama ang mga kinatawan ng 
lokal na pamahalaan ng Mabini, 
pinangunahan ng DAR Pangasinan 
ang turnover ceremony sa Brgy. 
Barlo. Ang solar powered na 
irigasyon sa Mabini ang ikalawang 
SPIS na ibinigay ng DAR sa Western 
Pangasinan.
Nauna ng ipinagkaloob sa may 142 
magsasakang-miyembro ng DAR-
assisted ARB organization (ARBO), 
ang Rang-Ay Upland Integrated 
Farmers Association, Inc. sa Brgy. 
Dacap Norte, Bani ang isang SPIS 
project ng DAR.
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Kooperatiba ng Pangasinan 
pinagkalooban ng DAR ng P1-M 
halaga na solar-powered 
irrigation system
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May kabuuang walumput-limang 
(85) mga magsasakang-miyembro 
mula sa tatlong (3) agrarian reform 
beneficiaries organizations (ARBOs) 
na tinutulungan ng Department 
of Agrarian Reform (DAR) ang 
nagtapos sa programa ng DAR na 
Farm Business School (FBS) sa 
Ilocos Norte.
Sinabi ni Provincial Agrarian Reform 
Officer II Victor Ines na layunin ng 
FBS na turuan ang mga agrarian 
reform beneficiaries (ARBs) na 
maging mga pang-agrikulturang 
negosyante upang isulong ang 
pagsasaka bilang isang negosyo kung 
saan ang mga ARBs ay maaaring 
kumita ng mas malaki.
“Tutulungan natin ang mga graduates 
sa pagbebenta ng kanilang mga 
produkto. Sa ngayon, sinusubukan 
nating magkaroon ng kasunduan sa 
Mariano Marcos Memorial Hospital 
and Medical Center para bumili ng 
mga produkto ng ating mga FBS 
graduates para sa kanilang mga 
kinakailangang pang-araw-araw na 
suplay ng gulay,” aniya.
Ipinahayag niya na tuturuan sila 
sa iba`t ibang mga kasanayan sa 
pagnenegosyo at sa pagsasaka upang 

Nagkaloob kahapon, Enero 4, 2021, 
ang Department of Agrarian Reform 
(DAR) ng mga relief goods sa 
mga agrarian reform beneficiaries 
(ARBs) ng Negros Oriental, isa 
sa mga lalawigan na labis na 
naapektuhan ng bagyong Odette na 
nanalasa sa bansa noong nakaraang 
Disyembre.
Ayon kay DAR Secretary Bernie 
F. Cruz, na nanguna sa pamimigay 
ng relief goods, na kinapapalooban 
ng bigas at sari-saring de lata, sa 
bayan ng Mabinay at Bais City, sila 
ay dumalaw sa lugar hindi lamang 
magbigay ng mga pangunahing 
pangangailangan ng mga magsasaka 
sa panahong ito, kung hindi upang 
alamin ang aktwal na sitwasyon ng 
mga magsasaka at pakinggan ang 
kanilang mga alalahanin at mga 
kailangan upang maibangong muli 

nito sa unang semestre ng 2022.
Bago matapos ang taong 2021, 
inatasan ng DAR chief ang mga 
regional directors na magsumite, 
bago o sa mismong araw ng 
Enero 10, 2022, ng consolidated 
list ng mga imbentaryo ng mga 
nakatiwangwang na GOLs at 
pribadong lupang agrikultural para 
maipamahagi sa unang semestre ng 
taon.
“Susundin namin ang utos ng 
Pangulo, bibilisan namin ang 
pamamahagi ng lupang agrikultural 
at uunahin ang mga naging biktima 
ng nakaraang bagyo,” dagdag pa 
niya.
Ang mga rehiyon na matinding 
nasalanta ng bagyong Odette ay 
ang Caraga, Western Visayas, 
Central Visayas, Eastern Visayas at 
Mimaropa.

Inilunsad ng Department of 
Agrarian Reform (DAR) sa 
lalawigan ng Tarlac ang 5,000 
metro kuwadradong communal 
vegetables farm na matatagpuan 
sa Barangay Magao, Concepcion, 
Tarlac sa ilalim ng proyektong 
Buhay sa Gulay upang itaguyod 
ang urban farming at makatulong sa 
seguridad sa pagkain ng lalawigan.
Ayon kay DAR-Tarlac provincial 
agrarian reform program Officer 
(PARPO) II Jocelyn Ramones 
ang Magao Ortilano Modernong 
Magsasaka Association 
(MOMMA)-(Kadiwa Ni Ani at 
Kita) Incorporated ang mamahala 
sa proyekto na ang pangunahing 
tanim ay talong na fortuner variety.
“Nagpaabot ng suporta ang 
Eastwest Seeds Company para 
sa proyekto sa pamamagitan ng 
pagbibigay ng mga buto ng gulay at 
mga pagsasanay sa pagpapaunlad 
ng produksyon ng talong,” ani 
Ramones.
Sinabi ni Ramones na ang 
MOMMA ay pinagkalooban ng 
mga farm inputs na nagkakahalaga 
na Php 39,400.00 kabilang na ang 
isang yunit na knapsack sprayer, 

mapamahalaan nila nang maayos ang 
kanilang ani habang ang kanilang 
mga produkto ay inilalabas nila sa 
merkado.
“Ang mga kalahok ay nagbigay ng 
malinaw na pananaw at tungkulin 
kung ano ang nararapat sa kanilang 
mga sakahan at nag-isip rin 
sila ng mga paraan kung paano 
maisasakatuparan ang kanilang mga 
plano,” ani Ines.
Ang 85 magsasaka ay mga 
miyembro ng Timpuyog ti Sta Maria-
San Antonio Farmers Irrigators 
Association, Inc., Namnama Agrarian 
Reform Beneficiaries Multipurpose 
Cooperative at Daquioag Bannuar 
Farmers Irrigators Association, Inc.
Ayon kay Mary Grace Tomas, 
miyembro ng Timpuyog ti Sta Maria - 
San Antonio IA, Inc., natututo sila sa 
FBS kung paano pamahalaanan ang 
mga talaan ng sakahan, mag plano at 
maging matagumpay na negosyante.
Ang DAR, sa pakikipagtulungan 
sa Department of Agriculture, ay 
nagpasimula ng FBS na nagtuturo din 
sa mga magsasaka ng bookkeeping, 
cash flow, market survey, pagbebenta 
at gastos at wastong pagpapakete ng 
kanilang mga produkto.

ang kanilang kabuhayan.
“Inatasan ako ni Pangulong Rodrigo 
Duterte na tingnan ang kapakanan 
ng mga ARB at at gamitin ang 
resources ng ahensiya upang 
matulungan ang mga magsasakang 
naapektuhan ng bagyo,” ani Cruz.
Inihayag rin ng Secretary na ang 
ahensiya ay agad na magkakaloob 
ng mga farm machineries, farm 
inputs, credit assistance at trainings 
upang maseguro na mayroong mga 
pagkakataon sa kabuhayan ang mga 
komunidad.
Bago pa rito, inatasan na ni Cruz 
ang mga DAR field officials na 
bigyang prayoridad at bilisan ang 
pagsakop at pamamahagi ng mga 
nakatiwangwang na government-
owned lands (GOLs) at pribadong 
lupang agrikultural, kung saan 
kailangan matapos ang pamamahagi 

pataba, pestisidyo at 54 trays ng 
eggplant seedlings.
Ipinahayag niya na makatutulong 
ang proyekto sa mga agrarian reform 
beneficiaries na makapagbigay ng 
dagdag kita bukod sa iba pa nilang 
gawain sa pagsasaka.
“Maraming salamat po sa DAR 
sa pamumuno ni PARPO II 
Jocelyn Ramones at kami po 
ay nabiyayaan ng ganitong 
proyekto. Nangangako, po kaming 
pagsisikapan naming maging 
matagumpay ang ibinigay ninyong 
proyekto sa aming asosasyon,” ani 
MOMMA President Efren Puno.
Ang Buhay sa Gulay project 
ay inisyatibo ng DAR 
upang magkaroon ng isang 
mapagsisimulan na tulong 
sa sariling proyektong pang-
kabuhayan kung saan ang mga 
may kinalamang mga ahensiya ng 
pamahalaan at organisasyon ay 
magtulungan upang makapagbigay 
ng oportunidad na palakasin ang 
mga magsasaka sa kanayunan 
sa pamamagitan ng pagtatanim 
ng gulay, na maaari ding 
makapagbigay ng dagdag kita sa 
kanila.

85 na magsasaka sa Ilocos Norte nagtapos 
mula sa farm business school ng DAR

DAR NAGDALA NG PAG-ASA SA MGA MAGSASAKA
NA NAAPEKTUHAN NG BAGYONG ODETTE
SA NEGROS ORIENTAL

DAR inilunsad ang proyektong 
Buhay sa Gulay sa Tarlac
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Binisita ni Department of Agrarian 
Reform (DAR) Secretary Bernie 
F. Cruz kahapon, Enero 5, 2022, 
ang Sycip Plantation Farmworkers 
Agrarian Reform Cooperative 
(SPFWAC) sa Barangay San Jose, 
Manjuyod, Negros Oriental, upang 
alamin ang mga pinsalang iniwan ng 
bagyong Odette noong nakaraang 
Disyembre at magsagawa ng mga 
planong gagawin upang muling 
buhayin ang negosyong pang-
agrikultura ng nasabing kooperatiba.
Ang SPFWAC ay may 312 agrarian 

Personal na dinalaw ni Department of Agrarian Reform (DAR) 
Secretary Bernie F. Cruz ang mga kawani ng DAR Negros Occidental na 
naapektuhan sa pananalasa ng bagyong Odette sa bansa noong nakaraang 
Disyembre upang bigyan sila ng lakas ng loob na bumangon muli, sa 
kanyang pagbisita sa mga municipal offices ng lalawigan, kahapon, 
Enero 6, 2022.
“Bumisita kami rito hindi lamang para sa mga naapektuhang agrarian 
reform beneficiaries (ARBs), kung hindi narito rin kami upang alamin 
ang inyong kinalalagyan,” ani Cruz sa mga kawani ng DAR Negros 
Occidental.
Pinakinggan ng Secretary ang kanilang mga hinaing at ipinaalala sa 
kanila na ang ahensiya magbibigay tutlong sa kanila upang sila ay 
makabangon muli.
“Patuloy kayong tutulungan ng inyong mga kapamilya sa DAR sa 
inyong kasalukuyang sitwasyon,” aniya.
Namahagi rin ang DAR ng limang (5) generator sa mga municipal office 
ng DAR Negros Occidental na may problema o walang kuryente sa mga 
tanggapan kabilang na ang Hinigaran, Himamaylan, Candoni, Cauayan, 

at Sipalay City.
Inatasan naman ni Field Operations Office (FOO) Undersecretary Elmer 
Distor ang mga municipal office na magsumite ng mga listahan ng 
kinakailangan nilang kagamitan upang makapagtrabaho ng maayos.
“Susubukan naming ibigay ang mga hinihiling ninyo dahil kung lahat 
ay maayos na wala tayong dahilan upang hindi natin magawa ang ating 
adhikaing magbigay serbisyo sa mga magsasaka,” ani Distor.
Namahagi rin ang DAR ng mga relief goods sa mga ARB mula sa 
Barangay Mambaruto sa Sipalay City. Nakipagdiyalogo rin si Cruz sa 
mga nasabing magsasaka upang alamin ang kanilang mga suliranin sa 
layuning muling buhayin ang kanilang mga pinagkakakitaan.
Ayon naman kay Manlukahok Multi-Purpose Cooperative Chairperson 
Jane Fausto, ang pagbisita ng DAR ay nagbigay ng pagasa sa kanila.
“Kung aasa lamang kami sa sa sarili namin, hindi namin maibabalik ang 
pagiging produktibo ng aming lupa kahit ilang taon pa. Sa plano ng DAR 
na bigyang rehabilitasyon ang aming mga bukirin, ako ay naniniwalang 
babalik agad ang aming normal na pamumuhay,” aniya.

ay ang kanilang mga pananim at 
istraktura ng kooperatiba.
“Buo ang kooperasyon sa DAR ng 
lokal na opisyal sa inyong lalawigan. 
Ibibigay namin ang suportang 
inyong hinihingi upang kayo’y 
makabangon muli at maibalik ang 
inyong malakas at kumikitang 
negosyo na nasira ng bagyo,” aniya 
sa mga magsasaka.
Pagkatapos ng kanyang pagbisita 
sa Barangay San Jose, dumiretso 
rin si Cruz sa Canlaon City upang 
mamigay ng relief goods sa mga 

ARB at nagsagawa rin siya ng 
pulong upang alamin ang kanilang 
problema na dulot ng bagyo upang 
muling buhayin ang kanilang 
produktibong lupa.
Noong nagdaang araw, namahagi 
rin ang Secretary ng relief goods 
at nagsagawa ng dayalogo sa mga 
magsasaka ng Bais City at bayan ng 
Mabinay.
Si Odette ay ang ika-15 bagyo at ang 
pinakamalakas na dumaan sa bansa 
noong nakaraang taon na nanalasa 
sa iba’t ibang lalawigan.

reform beneficiaries (ARBs) na 
kasapi at may kabuuang sukat ng 
produksyon na 544.17 ektarya. 
Ilan sa kanilang agribusiness ay 
ang produksyon ng tubo, mangga, 
hipon, bangus, cacao at muscovado 
processing, at credit financing.
Nagsagawa si Cruz ng dayalogo 
sa mga opisyal at kasapi 
upang alamin ang kanilang 
pangunahing pangangailangan 
para sa rehabilitasyon ng kanilang 
kooperatiba, kung saan kabilang sa 
mga nasalanta ng bagyong Odette 

CRUZ PINAGAAN ANG PASANIN NG MGA EMPLEYADO 
NG DAR NA SINALANTA NG BAGYONG ODETTE, 
NAGBIGAY NG MGA GENERATOR AT RELIEF GOODS
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DAR MULING 
BUBUHAYIN ANG 
NEGOSYONG PANG-
AGRIKULTURA NG 
KOOPERATIBA NG 
MGA MAGSASAKA 
NA SINALANTA 
NG BAGYONG 
ODETTE SA NEGROS 
ORIENTAL
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Nagkaloob kamakailan ang Department 
of Agrarian Reform (DAR) sa Cavite ng 
dalawang (2) solar-powered irrigation 
system partikular sa Tres Cruses ARB 
and Farmers Assoc., Inc. (TCARBFAI) sa 
Tres Cruses, Tanza, at San Isidro Labrador 
Farmers Multi-Purpose Cooperative sa 
Muzon, Naic na magkakaloob ng patubig sa 
15 ektaryang sakahan ng kooperatiba, lalo na 
sa panahon ng tag-init.
Ayon kay Provincial Agrarian Reform 
Program Officer II (PARPO) James Arthur 
T. Dubongco, ang bagong bigay na irrigation 
system, na may likas na matipid sa enerhiyae, 
ay inaasahang makapagpapabawas 
sa kanilang gastos sa produksyon, at 
makapagseseguro na mayroon silang dagdag 
na aanihin sa buong taon para sa kanilang 
mga palay at gulayan.
Sinabi niya na ang irrigation system na 
nagkakahalaga ng Php 1 million bawat 
isa at may sapat na kakayahang bigyan 
ng patubig ang sakahan ng kooperatiba at 
maserbisyuhan ang may 70 agrarian reform 
beneficiaries (ARBs) sa lugar.
“Ang proyekto ay may kaakibat na 
responsibilidad. Parang sa pamilya, na kayo 
ang mamamahala dahil ito ay napakahalaga 
lalo na sa inyong pagsasaka,” ani ni 

Pinangunahan ni Department of Agrarian 
Reform (DAR) Eastern Visayas Regional 
Director Robert Anthony Yu ang 
pagkakaloob ng pangunahing tulong sa 
dalawang (2) agrarian reform beneficiary 
organizations (ARBOs) na nasalanta 
ng bagyong Odette sa bayan ng San 
Francisco, Southern Leyte.
“Nagdala ang team ng “trapal,” pagkain at 
tubig para sa mga miyembro ng 2 ARBOs, 
partikular ang Tuno Farmers Multi-
Purpose Cooperative at San Francisco 
Multi-Purpose Cooperative, na matinding 
tinamaan ng Bagyong Odette.” Ani Yu.
Namigay din sila ng mga kamiseta at 
biskwit sa mga kabataan sa lugar.
Nagpahayag ng taos-pusong pasasalamat 
si Yu sa mga nagbigay ng tulong mula 

Dubongco.
Ipinahayag ni Dubongco, sa bagong itinayong 
SPIS madadagdagan ang kanilang mga 
aktibidad sa produksyon sa kanilang lugar 
dahil maaari ng magtanim ng tatlong (3) beses 
sa isang taon ang mga magsasaka, hindi tulad 
ng dati na wala pang SPIS na dalawang beses 
lang ang nagiging pag-aani ng mga magsasaka.
“Sa patubig na ito, hindi na aasa sa ulan lamang 
ang mga magsasaka,” aniya.
Ani ni Tres Cruses Agrarian Reform Beneficiary 
And Farmers Association, Inc. President Danilo 
M. Arnes, sa tulong ng SPIS ng DAR, ang sapat 
na patubig ay katumbas ng magandang ani.
“Natutuwa kami dahil kami ay nabigyan ng 
ganitong solar -powered irrigation system. 
Nagpasalamat din kami sa kooperatiba dahil 
naitayo iang naturang SPIS sa lupain ng 
kooperatiba,” ani San Isidro Labrador Farmers 
Multi-Purpose Cooperative Chairperson 
Floresita D. Jeciel.
Ipinatutupad ang SPIS sa ilalim ng Climate 
Resilient Farm Productivity Support Project 
(CRFPSP) ng DAR at dinisenyo upang 
matulungan ang mg ARB organizations 
(ARBOs) sa mga liblib na lugar para 
mapatubigan ang kanilang lupang sinasaka 
upang madagdagan ang kanilang produksyon 
kahit sa panahon ng tag-init.

sa DAR Regional Office atsa iba’t ibang 
tanggapang panlalawigan na sa kanilang 
iba’t ibang pamamaraan ay nakapagbigay 
ng tulong at panalangin para sa mga taga 
Southern Leyte. Ang DAR Samar Provincial 
Office halimbawa ay nagpahiram ng 
kanilang generator set sa DAR Southern 
Leyte.
Unang nag-landfall ang bagyong Odette 
noong Disyembre 16, 2021 at nagdulot 
ng pinsala sa anim na rehiyon sa bansa, 
partikular sa MIMAROPA (4-B), Western 
Visayas (6), Central Visayas (7), Eastern 
Visayas (8), Northern Mindanao (10). ) 
at Caraga na nagbigay pinsala ng bilyong 
halaga sa sektor ng agrikultura kung saan 
apektato ang mahigit 61,00 magsasaka at 
mangingisda.

MGA CAVITEÑONG MAGSASAKA 
TUMANGGAP NG SARILING SOLAR-POWERED 

IRRIGATION SYSTEM MULA SA DAR

DAR TUMULONG SA 
ORGANISASYON NG MGA 

MAGSASAKA SA SOUTHERN 
LEYTE NA NAAPEKTUHAN NG 

BAGYONG ODETTE

DAR, LGU NG ALEOSAN 
ITINUTULAK ANG SISTEMANG 

COLLECTIVE MARKETING 
PARA SA MGA MAGSASAKA NG 

NIYOG SA NORTH COTABATO

Nagsanib pwersa ang Department of 
Agrarian Reform (DAR) at ang local 
government unit (LGU) ng Aleosan 
sa North Cotabato upang palakasin 
ang kita ng mga magniniyog sa 
pamamagitan ng sistemang collective 
marketing na kinabibilangan ng may 
700 ektaryang lupain na tinataniman ng 
niyog sa nasabing bayan.
Nakasandal sa tagumpay ng Linking 
Smallholder Farmers into Market 
with Microfinance (LinkSFarMM) 
project, ang LGU Aleosan ay nakipag-
ugnayan sa DAR sa pag-oorganisa ng 
mga coconut farmers upang makabuo 
ng malakas at matatag na samahan 
na magsisilbing potensyal na magsu-
suplay sa collective marketing business 
ng mga produkto ng niyog.
Sa ginanap na pagsasanay ng mga 
cluster leader, sinabi ni Provincial 
LinkSFarMM Project Point person 
Carylmark Bajao, na ang pagoorganisa 
sa mga magsasaka bilang pulutong 
ay magbibigay ng mas malaking 
oportunidad upang makahanap ng mga 
institutional buyer at mas mataas na 
presyo ng kanilang copra, whole nuts, 
at iba pang produkto ng niyog.
Ang LinkSFarMM ay makabagong 
programa ng DAR upang pataasin 
ang produktibong agrikultural ng mga 
maliliit na magsasaka at epektibong 
mapamahalaan ang kanilang 
produksyon sa pamamagitan ng value 
chain process.
Samantala, sinabi ni Aleosan Municipal 
Agriculturist Jimmy Basas na inaasahan 
nilang humigit-kumulang 1,000 
magsasaka ng niyog ang makikiisa sa 
sistemang collective marketing.
“Namangha kami sa tagumpay ng 
LinkSFarMM project na ipinatupad ng 
DAR at nakita namin ang magandang 
resulta sa pamumuhay ng mga 
magsasaka ng cardava banana sa 
Aleosan kung saan susundan namin 
ang teknolohiya nito sa mga coconut 
farmer,” Basas said.
Ang munisipalidad ng Aleosan ang 
kauna-unahang LGU sa North Cotabato 
na sumunod sa yapak ng proyekto ng 
DAR-LinkSFarMM pagkatapos nitong 
magtagumpay sa pamamagitan ng 
pagpapatupad ng collective marketing sa 
cardava banana na pinamamahalaan ng 
New Leon Multi-purpose Cooperative, 
isang DAR-assisted organization.
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Nagkaloob kamakailan ang 
Department of Agrarian Reform 
(DAR) ng Php8.5-milyong tulay 
sa bayan ng Diffun, sa lalawigan 
ng Quirino upang mabigyan ang 
mga agrarian reform beneficiaries 
(ARBs) ng mas mabilis na pagbyahe 
sa kanilang mga produkto patungo 
sa mga trade centers at pamilihan.
Ayon kay DAR Cagayan Valley 
Regional Director Samuel 
Solomero, ang tulay ay hindi 
lamang mapakikinabangan ng mga 
ARB, kung hindi na rin ng iba 
pang mga magsasaka at residente 
upang makarating sila ng mas 
mabilis at mas murang bayad 
sa transportasyon sa kanilang 
destinasyon.
“Ang dalawang-linya ng tulay ay 
ipinatupad sa ilalim ng proyektong 
‘Tulay ng Pangulo para sa 

Namahagi ang Department of 
Agrarian Reform (DAR) sa 
lalawigan ng Nueva Vizcaya ng may 
kabuuang 45.275 ektaryang lupain 
sa tatlumput-anim (36) agrarian 
reform beneficiaries (ARBs) sa 
Dupax del Norte sa pamamagitan 
ng programang Serbisyong DAR-to-
Door ng DAR.
Ayon kay Provincial Agrarian 
Reform Program Officer (PARPO) 
Engr. Rustico Turingan ang mga 
Certificates of Land Ownership 
Award (CLOAs) ay ipinamahagi sa 
36 na mga katutubong miyembro 
ng agrarian reform beneficiaries 
organization (ARBOs).
“Maganda ang bungad ng bagong 

responsibilidad bilang may-ari ng 
CLOA at ARBs.
 “Nawa ay magsilbing pag-asa at 
inspirasyon ang mga titulo na ito 
upang patuloy ninyong linangin 
at pagyamanin ang mga lupa na 
iginawad sa inyo. Hinihikayat namin 
kayo na sumali sa mga ARBOs sa 
inyong lugar upang makatanggap 
kayo ng mga iba pang suporta at 
tulong mula sa DAR”, ani Municipal 
Agrarian Reform Program Officer 
John Daryl Yacapin.
Lubos ang pasasalamat ng mga 
ARBs kay Presidente Rodrigo 

Kaunlarang Pang-Agraryo’ sa 
tulong ng Department of Public 
Works and Highways (DPWH) 
at ng Provincial Government ng 
Quirino,” ani Solomero.
Idinagdag rin niya na ang mga 
materyales ng tulay ay galing pa 
sa bansang France kung saan ang 
bakal nito ay singtibay ng sa Eiffel 
tower.
Nagpasalamat naman si Diffun 
Mayor May Calaunan sa DAR sa 
pagbibigay sa kanilang bayan ng 
napakahalagang proyekto.
“Nagpapasalamat po ako kay 
Director Solomero, Secretary 
Bernie Cruz at Pangulong Rodrigo 
Duterte, gayundin sa mga tao sa 
likod ng proyektong ito, dahil 
malaking ginhawa ang dulot 
ng tulay na ito sa aming mga 
residente,” aniya.

taon para sa mga ARBs dahil sa 
pamamahagi ng CLOAs,” ani 
Turingan.
Aniya, ito ay alinsunod sa mandato 
ng kasalukuyang administrasyon na 
ilapit ang mga serbisyo ng gobyerno 
sa mga mamamayan.
Ang mga CLOA ay iginawad sa 
pamamagitan ng “Serbisyong 
DAR-to-DOOR” ng ahensya, isang 
programa ng kagawaran kung saan 
personal na inihahatid ng mga 
opisyal at empleyado ng DAR ang 
mga CLOA sa mismong sakahan o 
pamamahay ng mga magsasakang 
tatanggap ng lupa.
Ipinaalala rin ni Turingan ang 
kanilang tungkulin, karapatan at 

Roa Duterte, Secretary Bernie 
Cruz, Regional Director Samuel 
Solomero, PARPO Turingan at iba 
pang opisyal na tumulong at naging 
bahagi sa programang ito at nangako 
naman ang mga ARBs na gagawin 
nilang produktibo ang kanilang mga 
lupain.
Nilalayon ng programa na paigt, 
ingin ang paghahatid ng CLOAs 
upang palakasin ang kumpiyansa 
ng mga ARBs dahil magiging 
pagmamay-ari na nila ang lupang 
kanilang sinasaka.

DAR NAGLIPAT NG PHP8.5-M 
TULAY SA LALALAWIGAN

NG QUIRINO

DAR NUEVA VIZCAYA
IPINAGPATULOY ANG PAMAMAHAGI 
NG LUPA SA PAMAMAGITAN NG 
SERBISYONG DAR-TO-DOOR

Ipinaaabot ng Department of 
Agrarian Reform (DAR), sa 
pangunguna ni Secretary Bernie 
F. Cruz, ang kanilang panalangin 
at pakikiramay sa pamilya ng 
dating OIC-Secretary Rosalina 
Bistoyong, na sumakabilang 
buhay sa edad na 68 kahapon, 
Enero 10, 2022.
Bilang agrarian reform advocate, 
hinirang siya ni Pangulong Rodrigo 
Duterte bilang officer-in-charge ng 
ahensiya noong Setyembre 8, 2017 
hanggang Diyembre ng nasabing 
taon upang maseguro ang patuloy 
na paghahatid ng serbisyo publiko, 
pagktapos hindi maaprubahan ang 
appointment ni dating Secretary 
Rafael Mariano.
Bago siya mailuklok bilang DAR 

Secretary,siya ay nagsilbi sa 
ahensiya bilang Undersecretary 
for Support Services Office mula 
2010.
Isa sa mga natatangi niyang nagawa 
ay ang pagkakaloob ng suportang 
pautang sa mga agrarian reform 
beneficiaries sa pamamagitan 
ng agrarian production credit 
program, kung saan nagbigay daan 
upang tumaas ang membership na 
hihigit sa 20,000 agrarian reform 
beneficiaries sa mga kooperatiba 
ng na ginagabayan ng DAR
Nakatulong din si Bistoyong 
sa higit 50,000 agrarian reform 
beneficiaries upang magamit ang 
micro-finance services sa kanilang 
agri-business.

DAR NAGDADALAMHATI 
SA PAGPANAW NI 

DATING OIC-SECRETARY 
ROSALINA BISTOYONG
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DAR, NNC NAGKALOOB NG 
KALIDAD NA PAGKAIN UPANG 

MAIWASAN ANG MALNUTRISYON 
SA MGA KABATAAN

SA NUEVA ECIJA
Nakasisiguro na ang mga batang kulang sa nutrisyon ng 
de-kalidad na pagkain dahil sa paglagda ng Department 
of Agrarian Reform (DAR) at ng National Nutrition 
Council (NNC) ng memorandum of understanding 
(MOU) na nagbibigay karapatan sa apat (4) na agrarian 
reform organizations (ARBOs) sa naturang lugar upang 
magsuplay ng pagkain sa “Tutok Kainan: Dietary 
Supplementation Program (DSP)” ng NNC.
“Ang magkatuwang na proyekto ng DAR at NNC 
ay ipinatutupad sa ilalim ng programang Enhanced 
Partnership Against Hunger and Poverty o EPAHP 
na may layuning matugunan ang pangangailangan 
sa pagkain at ng mga 6-23 buwang gulang na bata sa 
sampung (10) munisipalidad ng Nueva Ecija katulad 
ng: Bongabon, Cuyapo, Gen. Mamerto Natividad, 
Laur, Pantabangan, Quezon, San Isidro, Sta. Rosa, 
Talavera, at Zaragoza para maiwasan ang pagka 
bansot sa pamamagitan ng masustansiyang pagkain,” 
ani DAR-Nueva Ecija Provincial Agrarian Reform 
Program Officer II Eden B. Ponio.
Sinabi ni Ponio na nakikipag-ugnayan ang DAR Nueva 
Ecija EPAHP sa iba pang ahensya ng pamahalaan 
para labanan ang kagutuman gutom at hikayatin 
ang produksyon ng pagkain at mga programang 
pangkabuhayan.
Idinagdag niya na ang EPAHP ay ang banner program 
ng Task Force on Zero Hunger na pinamumunuan ni 
Cabinet Secretary Karlo Alexei Nograles.
Ipinahayag niya na ang mga batang may edad na 6-23 
buwan ay pangunahing target ng programa upang 
maiwasan ang pagkabansot ng mga bata sa unang 
dalawang taon ng kanilang buhay o ang tinatawag na 
First 1000 days ng mga bata.
Nagpahayag ang mga tagapangulo ng 4 na ARBOs na 
sina - Dr. Leonilo S. Dela Cruz ng Golden Beans and 
Grains Producers Cooperative; Renato C. Dela Cruz ng 
Golden Harvest ng Talavera MPC; Ernesto M. Palacio 
ng Liberty Fisherman and Farmer’s Association; at 
Petronilo G. Ucol ng Panabingan MPC ng kanilang 
suporta sa kasunduan na dahil sa hangad nilang 
makapaglingkod sa komunidad.

DAR HAHATIIN ANG 6,064 
EKTARYA NG LUPA SA SULTAN 

KUDARAT SA INDIBIDWAL
NA TITULO

Nakapagtala ang Department of Agrarian 
Reform (DAR) sa lalawigan ng Sultan 
Kudarat ng 6,064 ektarya ng lupang 
agrikultural na ipaparsela sa 2,342 
agrarian reform beneficiaries (ARBs).
Ang mga nasabing lupain, na naipamahagi 
sa pamamagitan ng collective Certificates 
of Land Ownership Award (CCLOAs), 
ay ipaparsela sa ilalim ng Project SPLIT 
o Support to Parcelization of Lands 
for Individual Titling. Ang proyektong 
ito ay ipinatutupad upang mabigyan 
ng indibidwal na titulo ang mga ARB 
na nakatanggap ng lupa sa ilalim ng 
collective ownership.
Pinuri ni DAR Secretary Bernie F. Cruz 
ang bagong kaganapan at idinagdag na 
maraming ARB ang makikinabang sa 
proyektong ito.
“Layunin ng proyektong ito na mabigyan 
ng seguridad sa lupa ang mga ARB at 
mapalalakas ang kanilang karapatan sa 
kanilang pag-aari,” dagdag pa ni Cruz.
Ang SPLIT project, na nagsimulang 
ipatupad noong Nobyembre 2020 
at magtatapos sa taong 2024, ay 
sinasakop ang 1.368 milyong ektarya 
sa 78 lalawigan, sa 15 rehiyon, na 
mapakikinabangan ng 1.1- milyong 
ARBs.
Inilahad ni DAR XII Regional Director at 
SPLIT Regional Project Manager Engr. 
Marion Y. Abella na sa unang tatlong 
buwan ng pagpapatupad ng proyekto sa 
lalawigan, na nagsimula sa kalagitnaan 
ng 2021, ay may naitala silang 3,050 

ektarya na pakikinabangan ng 1,198 ARB.
“Noong Disyembre ng nakaraang taon, 
may karagdagang target na 3,014 ektarya 
ang mapakikinabangan ng 1,144 ARB, 
kung saan naitala na natin ang 100% na 
kabuuang target ng lalawigan,” dagdag pa 
niya.
Ani Abella ang pagpaparsela ay hindi 
madaling trabaho sapagkat may mga 
hindi pagkakaintindihan na nagaganap sa 
field sa kanilang pagba-validate sa lupain 
kung saan kinakailangan ng kritikal na 
resolusyon ng Field Validation Teams.
Ibinahagi ni SPLIT project documentor 
Shiela Mae Pacaco na nasaksihan nila kung 
gaano kasigasig at kasabik ang mga ARB 
na magkaroon ng kalinawan ang kanilang 
pag-aari sa lupang sinasaka.
“Ito ang lalong nag-uudyok sa amin na 
gawin ng maayos ang aming mga trabaho 
kahit umakyat pa kami sa mga bundok 
at tahakin ang baku-bako o mapuputik 
na daanan sa ilalim ng mainit o maulang 
panahon makapagsagawa lamang kami ng 
diyalogo, konsultasyon at makaseguro ng 
geotag photo ng lugar,” aniya.
Ang SPLIT project ay alinsunod sa 
direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte, 
noong ika-36 Cabinet Meeting na ginanap 
nang Abril 1, 2019 sa Malacañan Palace, 
upang iparsela ang mga collective na 
lupaing pagaari kung saan naatasan 
ang DAR na magbuo ng task force at 
gumawa ng programa na magseseguro na 
maipamahagi ang indibdwal CLOA mula 
sa collective titles.
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DAR IPINAGDIWANG 
ANG BUHAY NG DATING 

CHIEF NG AHENSYA

MGA MAGSASAKA NG ALBAY MAKAKAMTAN 
NA SA WAKAS ANG LUPANG HINAHANGAD 

MATAPOS ANG 15 TAON

Pagkatapos ng labinlimang (15) taong 
paghihintay, pitumpu’t-anm (76) na mga 
agrarian reform beneficiaries (ARBs) ang 
sa wakas ay makakamit na ang kanilang 
ang Certificates of Landownership Awards 
(CLOAs) mula sa Department of Agrarian 
Reform (DAR).
Ang nasabing CLOA ay sumasakop sa lupain 
ng dating pagmamay-ari nina Pablo Alsua at 
Amparo Buenviaje, at ni Ramon Alsua sa mga 
Barangay ng Marigondon at La Medalla sa 
nasabing bayan.
Ayon kay Albay agrarian reform chief Maria 
Eugenia M. Alteza, ang pamamahagi ng 
CLOA, na may kabuuang 138-ektarya, ay 
gaganapin pagkatapos makumpleto ang land 
acquisition process sa dalawang parsela ng 
lupain ng mga Alsua, at idinagdagdag niya na 
ang mga CLOA ay inihahanda at tinatapos na.
Ang mga dahilan ng pagkaantala ng 
pagbabahagi ng lupain ay dahil sa masugid na 
inilalakad ng landowner na i-withdraw noong 
2005 ang notice of coverage sa lupain upang 
ito ay manatili sa kanya, at ang isa pa ay ang 
pagkakamali sa dating dokumentasyon ng 
lupain na dapat itama.
“Upang maitama ang mga bagay na 
ito, nagsagawa ang DAR ng joint field 

Ipinagdiwang ng mga matataas na 
opisyales at mga empleyado ng 
Department of Agrarian Reform (DAR) 
ang buhay ng dating OIC-DAR Secretary 
Rosalina Bistoyong sa pamamagitan ng 
virtual necrological services, noong gabi 
ng Enero 13, 2022.
Si Bistoyong. na sumakabilang buhay 
sa edad na 68, ay pumanaw noong 
Enero 10 ng taong kasalukuyan dahil sa 
komplikasyon pagkatapos madapuan ng 
covid, partikular ng sakit na rheumatic 
heart.
Pinangunahan ng kasalukuyang DAR 
Secretary Bernie F. Cruz, kasama 
ang mga opisyal at empleyado, at 
mga kapamilya at kaibigan ng yumao 
ang pagbibigay puri at pag-alala kay 
Bistoyong na naging Undersecretary ng 
Support Services ng ilang taon bagong 
maitalagang OIC-Secretary.
Pagkatapos ng eulohiya, ginanap rin 
ang online na pakikipaglamay ng bawat 
opisina.
Nakahimlay ang kanyang labi sa kanilang 
tirahan sa Baringcucurong, Suyo, Ilocos 
Sur. Ang libing ay gaganapin sa Enero 
19, 2022 sa ganap na 8:00 ng umaga.

investigation kasama ang National Inter-Agency 
CARP Implementing Team (NIACIT), na 
binubuo ng mga representative mula sa Land 
Bank of the Philippines (LBP), Department of 
Agriculture (DA), Department of Environment 
and Natural Resources (DENR), at Local 
Government Unit (LGU),” ani Alteza.
Pagkatapos naman na maresolba ang problema 
sa land coverage, may iba pang mga isyu na 
lumabas gaya ng pag-abandona ng mga dating 
napiling benepisyaryo, hindi pagbayad sa share 
ng landowner at mga sukat na nararapat ibigay sa 
mga magsasaka.
Idinulog din ng mga Alsua ang kanilang 
alalahanin sa mga hindi nababayarang renta ng 
mga tenant sa loob ng dalawang dekada.
“Sa aming pakikipagdiyalogo, pinaalalahanan 
namin ang mga farmer-occupant na sa ilalim 
ng batas ng Comprehensive Agrarian Reform 
Program, obligado silang bayaran ang landowner 
sa nakatakdang panahon, hanggang sa oras na 
mailipat sa pangalan nila ang CLOA,” aniya.
Sinabi rin ni Alteza na ang land acquisition 
process ay hindi madaling tapusin dahil sa tagal 
at masusing proseso na dapat sundan, subalit 
hindi ininda ng ng mga tauhan ng DAR kasama 
ang mga miyembro ng NIACIT, ang paghihirap, 
at, sa halip, ay nagtiyaga sila at nagtagumpay.

ENERO 15 ENERO 16

Ipinagdiwang ng Department 
of Agrarian Reform (DAR) sa 
lalawigan ng Sorsogon ang kanilang 
milestone sa pamamagitan ng virtual 
awarding ceremony na nagbigay sa 
DAR Sorsogon ng ISO 9001:2015 
Quality Management System (QMS) 
Certification mula sa Worldwide 
Quality Assurance (WQA), the 
Philippines and Indonesia na 
ginanap sa Villa Isabel Hotel & 
Resort sa lalawigang ito.
Ayon kay DAR Bicol Regional 
Director Rodrigo Realubit 
ipinagdiwang ng mga opisyal 
at empleyado ng ahensya ang 
karangalan dahil ang Sorsogon 
ang kauna-unahang tanggapang 
panlalawigan sa DAR Region 5 na 
pumasa sa 2015 version ng ISO 9001 
QMS sa kanilang unang pagsubok.

“Ang QMS ay makatutulong sa 
buong organisasyon sa paghahatid 
ng mga kalidad na serbisyo. Upang 
makamit ang kalidad, nagtatag ng 
mga sistema at mga proseso ang 
lalawigan, na binubuo ng QMS 
na nakatuon sa mga kliyente, 
idinisenyo upang sumunod sa mga 
pamantayan sa ISO at sumusunod 
sa lahat ng naayon sa batas, mandato 
at regulasyong ipinag-uutos,” ani 
Realubit.
Hinamon ni Realubit ang mga 
empleyado na ipagpatuloy ang 
pagbibigay ng pinakamataas na 
antas ng serbisyo na karapat-dapat 
sa internasyonal na pagkilala.
Pinuri ni Kalihim Bernie F. Cruz sa 
kanyang birtuwal na mensahe ang 
mga empleyado ng DAR Sorsogon 

ENERO 16

DAR SORSOGON –UNANG TANGGAPANG PANGLALAWIGAN 
NG DAR SA BICOL REGION NA NAKAKUHA NG
ISO 9001:2015 CERTIFICATION

sundan sa pahina 8
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DAR SORSOGON –UNANG TANGGAPANG 
PANGLALAWIGAN NG DAR SA BICOL 

REGION NA NAKAKUHA NG
ISO 9001:2015 CERTIFICATION

DAR PINASINAYAAN ANG 
PAGTATAYO NG TULAY PARA 

SA MGA MAGSASAKA NG 
ZAMBO DEL NORTE

DAR NAGBIGAY NG LUPAIN NG MSU SA MGA MAGSASAKA 
AT MGA AGRI GRADUATES SA ORIENTAL MINDORO

sa nakuhang parangal sa pagtugon sa mga hamon ng pagpapabuti 
ng mga pamamaraan at sistema ng trabaho.
“Dapat kayong patuloy na magtulungan dahil sa mahirap 
ang misyon at mga responsibilidad ng ating Comprehensive 
Agrarian Reform Program. Bilang isang grupo, mayroon tayong 
responsibilidad na isagawa ang ating mga pangako katuwang ang 
ating mga agrarian reform beneficiaries (ARBs). Kailangan nating 
gumawa ng pagbabago,” sabi ni Cruz.
Samantala, mainit na pagbati ang ipinaabot ni Sorsogon Governor 
Francis Joseph Escudero sa DAR Sorsogon, sa pamamagitan ng 
kanyang kinatawan na Board Member Ed Atutubo sa pagkamit ng 
parangal na naipagkaloob sa panahon ng kanyang panunungkulan.
“Ito ay isang karangalan para sa opisina dahil nakapagbibigay 
kami ng pinakamataas na kalidad ng serbisyo sa aming mga 
kliyente. Ang sertipikasyong ito ay nangangahulugan na ang aming 
serbisyo ay mahusay at mabuti. Sa pamamagitan ng pagsunod sa 
aming QMS ay patuloy naming pagsusumikapan na magkaloob 
ng pinakamahusay na serbisyo para sa aming mga kliyente,” ani 
Sorsogon agrarian reform chief Nida A. Santiago.
Ang Sertipiko ng Pagpaparehistro ay nagpapatunay na ang DAR 
Provincial Office ng Sorsogon ay nagpapanatili ng isang sistema 
na nakakatugon sa mga kailangan sa ISO 9001:2015. Saklaw nito 
ang mga serbisyong nauugnay sa Land Tenure Security Program 
(LTSP), ang Agrarian Reform Beneficiaries Development and 
Sustainability Program (ARBDSP), Agrarian Justice Delivery 
(AJD), at ang Support to Operations Division (STOD).
Ang lalawigan ay sasailalim muli sa pagkuha ng sertipikasyon sa 
taong 2024.

Tapos na ang mahabang paghihintay 
para 220 magsasaka at mga 
nagtapos ng kursong agriculture, 
matapos nilang tanggapin ang 
kanilang mga Certificates of Land 
ownership Award (CLOA) mula sa 
Department of Agrarian Reform 
(DAR), sa isang seremonya ng 
pamamahagi na ginanap noon 
Ika-17 ng Enero sa gymnasium ng 
Mindoro State University.
“Nagpapasalamat ako sa Diyos at 
sa gobyerno para sa titulong ito sa 
lupa. Mayroon na akong maiiwan 
sa aking mga anak,” sabi ni Rosalie 
Pimentero, 61 taong gulang, mula 
sa barangay Alcate sa Victoria.
Tuwang-tuwa naman si Royson 
Apostol, 24-anyos na nagtapos sa 
agrikultura nang matanggap niya 
ang kanyang CLOA.
“Ang lupaing ito at ang aking 
kaalaman sa modernong pagsasaka 
ay makatutulong nang malaki 
sa aking mga magulang at mga 
kapatid,” ani Apostol.
Kasama ang mga opisyal ng 
DAR ng Oriental Mindoro, 
pinangunahan ni DAR 

Distor.
Idinagdag ni Distor na ang lupang 
kanilang nakuha ay maaring 
maipamana sa kanilang mga anak 
upang magpatuloy ang pagtatanim 
na pakikinabangan ng ekonomiya at 
matiyak ang food security ng bansa.
Sinabi ni DAR Regional Director 
Marvin Bernal na sa mga 
nakatanggap ng CLOA, tatlo ang 
nagtapos ng kursong agrikultura.
Aniya, ang pagbibigay ng lupa sa 
mga ngatapos ng kursong agrikultura 
ay ayon sa Administrative Order 
No. 3 ng DAR, series of 2020, o 
ang paggawad ng mga lupang pang-
agrikultura sa mga kwalipikadong 
nagtapos ng kursong agrikultura 
o mga kaugnay na larangan para 
sa pagpapalakas ng ekonomiya at 
paglago ng bansa. Sinabi ni Bernal 
na ang mga nagtapos ay binigyan 
ng hindi hihigit sa tatlong ektarya 
bawat isa.
Kabilang sa mga benepisyaryo ng 

Mahigit na limampung (50) 
agrarian reform beneficiaries 
(ARBs) at residente sa lugar at 
mga karatig na mga barangays sa 
Head-tipan, Mutia, Zamboanga 
del Norte ang makikinabang sa 
isinagawang groundbreaking 
ceremony ng Department of 
Agrarian Reform (DAR) at loka 
na pamahalaan ng Mutia, para sa 
pagpapatayo ng proyektong Tulay 
ng Pangulo para sa Kaunlarang 
Pang-agraryo (TPKP).
Ayon kay Provincial Agrarian 
Reform Program Officer II 
Rizzel B. Villanueva ang tulay 
ay magkokonekta sa mga 
barangay ng Diland at Head-
tipan sa mga pamilihang bayan, 
at pakikinabangan ng iba pang 
mga karatig bayan at barangay sa 
naturang lugar.
Aniya, ang proyekto, na kasama 
sa pambansang konstruksyon 
ng 418 builder unibridge mula 
sa France, ay isang double lane 
modular steel unibridge na may 
kabuuang haba na 28.8 linear 

Undersecretary Elmer Distor, 
ang pamamahagi ng mga lupaing 
agrikultural na sumasaklaw sa 
346 ektarya na matatagpuan sa 
Barangay Alcate at Villa Cerveza 
sa Victoria.
Ayon kay Distor, ang mga lupang 
pang-agrikultura na ipinamahagi 
ay ang pag-aari ng Mindoro 
State University na nakuha sa 
pamamagitan ng Executive Order 
No. 75.
Ang EO 75 ay nilagdaan ni 
Pangulong Duterte bilang batas 
noong Pebrero 1, 2019, na 
nagbibigay-daan sa DAR na 
mapadali ang pagproseso ng mga 
nakatiwangwang at abandonadong 
lupaing pag-aari ng gobyerno na 
maaaring saklawin sa ilalim ng 
Comprehensive Agrarian Reform 
Program (CARP).
“Kung ikaw ay benepisyaryo ng EO 
75, libre ito, hindi mo kailangang 
magbayad ng kahit isang sentimo, 
ang kailangan mo lang ay gawing 
produktibo ang lupa. Mangyaring 
huwag magnanais na abandunahin, 
isangla o ibenta ang lupa,” sabi ni 

programa ang mga nakatapos ng 
apat na taong bachelor’s degree 
sa agrikultura na pinatunayan ng 
registrar ng institusyon, na walang 
lupa, gusto, at may kakayahang 
magsaka at gawing produktibo ang 
lupa, na naninirahan sa bayan kung 
saan ang DAR ay nakakuha ng hindi 
nagamit na mga lupang pag-aari ng 
gobyerno at kung saan matatagpuan 
ang lupain, at sertipikadong hindi 
isang aplikante ng CARP o isang 
agrarian reform beneficiary (ARB).
“Ito ang hakbang ng gobyerno 
upang lumikha ng sigla at makuha 
ang pagnanais ng mga kabataan 
na bumalik sa pagsasaka lalo na 
sa mga may tamang kasanayan na 
kanilang nakuha mula sa paaralang 
pang-agrikultura. Naniniwala ang 
DAR na maaari silang mag-ambag 
sa pagpapatibay sa pagkakaroon 
ng ikalawang henerasyon ng 
mga tinatawag na “techy” na 
magsasaka,” ani Bernal.

meter at may lapad na pitong (7) 
metro.
“Inaasahan ko na sa pamamagitan 
ng proyektong ito, ang aming mga 
ARBs ay magkakaroon ng mas 
maayos na daan sa paghatid ng 
kanilang mga produkto patungo 
sa merkado at sa kalaunan ay 
mapataas ang kanilang kita 
at mapabuti ang kanilang 
pamumuhay,’ ani Villanueva.
Pinangunahan ni Villanueva ang 
paghuhulog ng kapsula para sa 
groundbreaking ng pagtatayo 
ng tulay na mag-uugnay sa mga 
komunidad ng repormang agraryo 
ng bayan sa mainstream ng 
ekonomiya at magbubukas ng mga 
potensyal na pag-unlad alinsunod 
sa 10 Point Agenda ni Pangulong 
Rodrigo Duterte ng paglikha ng 
trabaho at desentralisasyon ng 
pag-unlad.
Nagpasalamat si Mutia Municipal 
Mayor Lorrymir S. Adasa sa 
pamahalaan para sa tulay sa 
kabila ng maraming hamon na 
kinakaharap ng bansa.

mula sa pahina 8
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DAR CHIEF POSITIBO SA 
COVID, HINIMOK ANG 
MGA EMPLEYADONG 
MAGING MAINGAT

DAR CAVITE NAGING HIGH-TECH SA PAG-ASSESS 
SA ANTAS NG PAG-UNLAD NG MGA ARC AT ARBO

Inihayag ni Department of Agrarian 
Reform (DAR) Secretary Bernie 
Cruz sa pamamagitan ng isang 
DAR memorandum na siya ay naka-
isolate ngayon sa kanyang tahanan 
matapos siyang magpositibo sa 
COVID-19.
Sa nasabing memorandum, 
ibinunyag ni Cruz noong Lunes, 
Enero 17, na ang resulta kanyang 
RT-PCR (reverse transcription-
polymerase chain reaction) test 
ay positibo siya sa covid 19. Ang 
resulta ay kanyang natanggap isang 
araw bago ang kanyang pagdalo sa 
nakatakdang pamamahagi ng lupa 
sa Oriental Mindoro.
Tiniyak niya sa kanyang 
memorandum na hindi mapipigilan 

matagumpay ang aktibidad,” ani 
Cruz.
Sinabi ni Cruz na inutusan niya si 
DAR Undersecretary Elmer Distor 
na kumatawan sa kanya sa aktibidad 
ng pamamahagi ng mga lupang 
sakahan sa 220 agrarian reform 
beneficiaries sa Victoria, Oriental 
Mindoro.
“Nagpapasalamat ako na nananatili 
akong asymptomatic. Naka-
quarantine ako ngayon at sinusunod 
ang itinatag na mga health protocols 
upang maprotektahan ang lahat,” 
sabi ni Cruz.
Hinikayat niya ang lahat ng kanyang 
naka-ugnayan na sundin ang mga 
health protocols na itinakda ng Inter-
Agency Task Force on Emerging 

Sinabi ni Dubongco na karamihan 
sa mga agrarian development 
intervention na ibinibigay sa mga 
magsasaka ay idinadaan sa mga 
ARBOs at ARCs dahil sila ay 
binubuo ng mga magsasaka na 
nagkakaisa sa kanilang layunin na 
paunlarin ang kanilang agrikultura 
at pamumuhay,. Kaya, aniya mas 
alam nila kung ano ang dapat 
unahin sa mga kinakailangan ng 
organisasyon.
“Ang pamumuhunan, ayon sa 
mga programa, proyekto at mga 
interbensyon ay nakatuon sa mga 
ARCs,” sabi niya.
Sinabi ni Dubongco na sinimulan 
ng DAR Cavite ang pagtatasa 
ng IT noong Disyembre 2021 at 
nitong Enero 2022 ay may apat 
(4) na ARCs, pitong (7) ARBOs at 
limampung (50) agrarian reform 
beneficiaries (ARBs) na ang nasuri.
Ibinunyag niya na mula noong 1993, 
pinagtibay ng DAR ang pagbuo ng 

ng pandempya ang ahensya na 
ipagpatuloy ang serbisyo nito sa 
mga magsasaka at stakeholders. 
Kahit malayo, ipinangako niyang 
ipagpapatuloy niya ang kanyang 
mga tungkulin at responsibilidad 
hanggang sa kanyang pisikal na 
pagbabalik sa tungkulin.
Aniya, inanunsyo niya ang resulta 
para malaman ng kanyang mga 
opisyal at empleyado ang kanyang 
kalagayan, at para sa madaling pag-
contact tracing sa mga nakatagpo 
niya.
“Ibinabahagi ko ang kagalakan 
ko, at ng ating agrarian reform 
beneficiaries, na kahit hindi ako 
nakadalo sa pamamahagi ng lupa 
sa Oriental Mindoro ay naging 

Nagsagawa ang Department 
of Agrarian Reform (DAR) sa 
lalawigan ng Cavite ng serye 
ng information technology-
enabled assessment system (IT-
eASy) para sa agrarian reform 
communities (ARCs) at agrarian 
reform beneficiaries organizations 
(ARBOs), partikular sa F. de Castro, 
General Mariano Alvarez at Pasong 
Kawayan II, General Trias, upang 
malaman ang antas ng pag-unlad ng 
mga ito.
“Kailangang masuri ang antas ng 
pag-unlad ng organisasyon ng mga 
ARC at ng ARBO para malaman 
ng DAR ang mga basic at advance 
interventions na ibinigay sa mga 
grupong ito kaugnay sa land tenure 
improvement, agrarian justice 
delivery at epektibong paghahatid 
ng suportang serbisyo,” ani.DAR-
Cavite Provincial Agrarian Reform 
Program Officer II James Arthur T. 
Dubongco.

Infectious Diseases (IATF-EID) at 
ng DAR.
Sa kabila ng pagiging positibo sa 
covid, sinabi ni Cruz na ang mga 
taong nakasama niya kamakailan 
at noong araw ng kanyang RT-PCR 
test, ay maayos at lahat ay negatibo 
sa covid virus.
“Nagpapasalamat ako kay Pangulong 
Rodrigo Duterte at kay Senador 
Bong Go sa lubos na pagsuporta 
sa DOH (Department of Health) sa 
programang pagbabakuna sa bansa. 
Dahil dito, hindi natin kailangang 
matakot sa nakamamatay na epekto 
ng virus. Kapag nabakunahan ka 
na, hindi na magiging malubha ang 
pagkakasakit at malayong ikamatay 
mo ito,” ani Cruz.

mga ARCs bilang pangunahing 
istratehiya nito upang maisulong 
ang paglago ng ekonomiya at pag-
unlad sa kanayunan. Natukoy sa 
istratehiyang ito ang limang (5) 
antas ng pagbuo ng ARC, simula 
sa unang antas bilang pangunahing 
interbensyon at ika-limang 
antas bilang advanced stage ng 
pagkakaloob ng tulong mula sa 
DAR at iba pang ahensya.
Ipinahayag ni Dubongco na sa 
General Mariano Alvarez ARC 
lamang ay binubuo ng tatlong (3) 
ARBOs, ang Agrarian Reform 
Beneficiaries Association, 
Gen. Mariano Alvarez, Cavite 
(ARBAGMAC), Brgy Kua Farmers, 
Owners, Workers Association 
(BKFOWA) and LUZVIMIN MPC.
Sinabi ni Caesario Mullet, Chairman 
ng Agrarian Reform Beneficiaries 
Association, Gen. Mariano Alvarez, 
Cavite (ARBAGMAC), na dahil 
sa pandemya, pansamantalang 

sinuspinde ang operasyon ng 
kooperatiba at sa kasalukuyan ay 
plano nilang mangutang sa ilalim 
ng Agrarian Production Credit 
Program (APCP) upang makabawi.
Sinabi ni Dubongco na pinaiigting 
ng DAR ang pagkakaloob nito ng 
support services sa pamamagitan 
ng pag-oorganisa ng mas 
maraming ARBOs sa buong 
bansa upang mapagkalooban sila 
ng imprastraktura, makinaryang 
pang-bukid at mga kagamitan, 
farm inputs, credit assistances, at 
livelihood trainings, na ilan lamang 
sa mga suportang serbisyo na 
ibinibigay sa kanila upang maseguro 
ang tagumpay ng mga ARBs.
Ang ARC ay kumpol ng 
magkakalapit na mga barangay sa 
loob ng isang munisipalidad kung 
saan ang karamihan ng mga lupain 
ay iginawad na sa mga ARBs.
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DAR NAGKALOOB NG 
PHP1.6-M FARM EQUIPMENT 

SA MGA MAGSASAKA NG 
ZAMBO SIBUGAY

Nagkaloob kamakailan ang 
Department of Agrarian Reform 
(DAR) sa lalawigan ng Zamboanga 
Sibugay ng mga kagamitang 
pangsaka na nagkakahalaga ng
 PhP 1,645,300 sa anim na (6) agrarian 
reform beneficiaries organizations 
(ARBOs) upang mapalakas ng mga 
kasaping magsasaka ang kanilang 
pinagkakakitaang kabuhayan.
Kabilang sa 6 na ARBOs ang Patalon 
Estate Agrarian Reform Beneficiaries 
Corporation (PEARBC), Silingan 
Rubber Farmer’s Association 
(SIRFA), Palomoc Agrarian Reform 
Beneficiaries Multi-Purpose 
Cooperative (PARBEMCO), 
Dansulao Integrated Development 
Multi-Purpose Cooperative, 
Small Water Impounding System 
Association (SWISA), at Tomitom 
Rubber Farmer’s Association, na 
tumanggap ng mga kagamitang 
pangsaka na kinabibilangan ng 
rotavator/power tiller, power sprayer, 
garden rake, backpack sprayer, 
wheelbarrow, spade/shovel, pruning 
shear, at water pump.
Inihayag ni Provincial Agrarian 

Upang maseguro na may sapat 
na pagkain sa kanayunan, ang 
Department of Agrarian Reform 
(DAR) sa lalawigan ng North 
Cotabato ay namigay kamakailan 
ng vegetable farming starter kit, na 
may kabuuang halaga na Php53,890, 
sa Amazion Agrarian Reform 
Beneficiaries’ Association.
Ayon kay Provincial Agrarian 
Reform Program Officer II Rodolfo 
Alburo ang farming kit na tinanggap 
ng isang DAR-assisted organization 
ay ipinagkaloob sa ilalim ng Buhay 
sa Gulay project.
“Ang Buhay sa Gulay project ay 
nakadisenyo bilang isang self-help 
start-up livelihood project. Layunin 
nito na mabawasan ang kahirapan at 
kagutuman sa mga kanayunan,” ani 
Alburo.
Sinabi ni Alburo na ang asosasyon 
ay tumanggap ng starter kit na 
kinabibilangan ng binhi ng gulay, 
pataba, at mga kagamitan sa 

Namahagi ang Department of 
Agrarian Reform (DAR) sa 
Bataan ng PhP 1.9 milyong halaga 
ng mga makinarya at kagamitang 
pangsaka, agri-inputs sa apat (4) 
Agrarian Reform beneficiaries 
Organizations (ARBOs) upang 
maitaas at maiangat ang antas 
ng kabuhayan ng 167 agrarian 
reform beneficiaries (ARBs) at 80 
hindi ARBs sa lalawigang ito.
Ayon kay DAR-Bataan provincial 
agrarian reform program officer 
II Engr. Emmanuel G. Aguinaldo 
ang inisyatiba ay bahagi ng 
proyektong major crop-based 
block farm productivity 
enhancement sa ilalim ng Climate 
Resilient Farm Productivity 
Support (CRFPS) at Sustainable 
Livelihood Disaster Affected 
Area (SLDAA) ng DAR.
Isiniwalat niya na ang FME na 
may kabuuang halaga na Php1.750 
milyon ay iginawad sa Pantingan 

Reform Program Officer II (PARPO) 
Mohammad Dassan Adju na 1,077 
agrarian reform beneficiaries, na may 
514 kalalakihan at 563 kababaihan, 
ang makikinabang sa proyektong ito.
“Ang mga kagamitang sa pangsaka 
ay ipinatupad sa pamamagitan 
ng Enhanced Partnership 
Against Hunger and Poverty 
(EPAHP) Program, na inisyatiba 
ng pamahalaan na naglalayong 
mabawasan ang kagutuman, tiyakin 
ang seguridad sa pagkain at maitatag 
ang sustenableng agrikultura sa 
bansa,” aniya.
Idinagdag pa niya na ang 
Buluan Community Cooperative 
(BACOMCO) at JR Garcia 
Multi-Purpose Cooperative ay 
makatatanggap din ng mga nasabing 
kagamitan sa mga susunod na araw.
Kasama ni Adju sina PARPO I Lorna 
Salera at Chief Agrarian Reform 
Program Officer Anthony Teves sa 
pamamahagi ng mga kagamitan sa 
mga pangulo at kinatawan ng mga 
tumanggap na ARBO na idinaos sa 
DAR provincial office sa bayan ng 
Ipil.

paghahalaman.
Nagpasalamat si Amazion ARB 
Association President Felix Ajoc, Jr. 
sa mga tinanggap nilang iba’t ibang 
binhi ng gulay mula sa DAR kasama 
na ang dela-delata ng mga talong, 
ampalaya, pipino at sako ng sitaw 
at okra.
Kasama rin sa kit ang anim na sako 
ng 16-20-0 at pitong sako ng 18-46-
0 na pataba.
“Ang dalawang yunit ng battery-
operated sprayer, pitong yunit 
ng hand sprayer, walong roll ng 
vegetable twine, dalawang asarol, 
pitong roll ng atlas tie na ibinigay 
sa amin ay malaking tulong upang 
mapagbuti namin ang aming mga 
pananim,” ani Ajoc.
Ang mga kasapi ng Amazion ARB 
Association ay magtatanim ng iba’t 
ibang gulay sa kalahating ektarya 
ng lupain upang maseguro na may 
sapat at patuloy suplay ng pagkain 
ang lokal na pamilihan.

Farmers and Plant Nursery 
Agrarian Reform Cooperative, 
Barangay Quinawan Agriculture 
Cooperative, Mambog Farmers 
Association and Organic Farmers 
Association of Abucay.
“Ang kagawaran ay nagkaloob 
ng isang (1) yunit- 4-wheel drive 
tractor 35-40HP (Kubota brand), 
1 yunit- hand tractor na may 
kumpletong gamit, 7HP diesel 
engine, cage wheel, disc plow, 
rubber tire combtooth at trailer, 
1 yunit ng generator, 2 yunit - 
diesel 2x2 engine, 2 yunit ng 
four-stroke grass cutter, 1 yunit- 
power sprayer na may 100m 
hose, 1 yunit- steel chainsaw na 
may standard guide bar 20,” ani 
Aguinaldo.
Aniya ang mga makinaryang 
pangbukid na ito ay malaking 
tulong lalo na sa panahon ng 
pandemiya dahil mapapahusay 
at maipagpapatuloy nito ang 

DAR SINEGURO NA MAY SAPAT NA 
PAGKAIN SA NORTH COTABATO SA 
PAMAMAGITAN NG PAMIMIGAY NG 

FARMING STARTER KIT

DAR NAMAHAGI NG PHP 1.9 M-HALAGA 
NG KAGAMITANG PANGSAKA AT AGRI-

INPUTS SA MGA MAGSASAKA NG BATAAN

sundan sa pahina 11
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DAR NAMAHAGI NG PHP 1.9 
M-HALAGA NG KAGAMITANG 

PANGSAKA AT AGRI-INPUTS SA 
MGA MAGSASAKA NG BATAAN

Upang maseguro na ang hustisyang 
pang-agraryo ay ipinatutupad sa 
kanayunan, inayos kamakailan ng 
Department of Agrarian Reform 
(DAR) ang may isang dekada ng 
pinagtatalunang lupa ng dalawang 
(2) pamilya sa Brgy. Ilian, Matalam, 
Cotabato.
Ayon kay Provincial Agrarian 
Reform Program Officer II Rodolfo 
Alburo binisita ng DAR ang lugar 
dahil sa nabalitaan ng kanilang 
tanggapan na may dalawang 
pamilya ang nagtatalo kung sino ang 
nagmamay-ari sa lupa at hangganan 

lupa na pamilya ni Haron Dilangalen 
ay nagpupumilit na sila ang may 
karapatan dito,” paglalahad ni 
Alburo.
Inihayag ni Alburo na nagsagawa 
ang DAR ng relocation survey sa 
lupain na matatagpuan sa Barangay 
Ilian upang alamin ang mga 
hangganan ng nasabing lupa kung 
saan may sukat itong 5.2084 ektrya 
at may teknikal deskripsyon sa 
ilalim ng Lot No. 4134, CSD 911.
“Kami ay nakatutok na ayusin 
ang kanilang mga problema sa 
pamamagitan ng madiplomasya 

pagsasaka ng mga ARBs.
“Ang SLDAA agri inputs na nagkakahalaga ng Php 100,000.00, 
ay ipinamahagi din sa tatlong (3) ARBOs, partikular sa 
Barangay Quinawan Agriculture Cooperative, Mambog 
Farmers Association at Organic Farmers Association of 
Abucay,” dagdag niya.
Ipinahayag ni Aguinaldo na ang bawat ARBO ay tumanggap ng 
iba’t ibang binhi tulad ng 10 pakete ng siling panigang, 5 pakete 
ng talong, 16 pakete ng sitaw, 7 pakete ng kalabasa, 7 pakete 
ng upo,18 piraso ng seedling tray, 4 na rolyo ng plastic mulch, 
10 piraso ng trelling twine, 116.67 kilo ng 16-20-0 ammonia 
phosphate, 116.67 kilo ng 14-14-14 complete fertilizer, 116.67 
kilo ng 0-0-60 muriate of phosphate, 4 pakete ng fungicide, 2 
litro ng insecticide at 1 lito ng foliar.
Nagpahayag naman si Dante Torres , Chairman ng Pantingan 
Farmers and Plant Nursery Agrarian Reform Coop. ng kanyang 
pasasalamat sa kagawaran sa ngalan ng kanilang asosasyon 
dahil sa pagsisikap na tulungan ang mga magsasaka at ARBs sa 
kabila ng lahat ng mga hadlang na dala ng pandemya.
Ang CRFPS ay nakatuon sa layunin na patatagin ang 
mga agrarian reform communities sa buong bansa upang 
mapahusay at mapanatili ang produksiyon sa agrikultura ng 
mga organisasyon ng mga magsasaka sa pamamagitan ng 
pagkakaloob sa kanila ng mga makinarya at mga aktibidad 
pangkabuhayan upang mapataas ng kanilang ani at kita upang 
maiangat ang antas ng pamumuhay ng mga kasapi nito.
Ang programang SLSDAA naman ay naglalayong bumuo ng 
alternatibong kabuhayan o pagpapanumbalik at rehabilitasyon 
ng kasalukuyang kabuhayan na naapektuhan ng mga epekto ng 
pagbabago ng klima.

Nagkaloob kamakailan ang 
Department of Agrarian Reform 
(DAR) sa lalawigan ng Sultan 
Kudarat ng iba’t ibang kagamitan 
at kinakailangan sa pagtatanim ng 
Silang Agrarian Reform Beneficiaries 
Association (SARBA) upang ilunsad 
ang vegetable gardening project sa 
bayan ng Bagumbayan.
Tinawag na “pinakbet garden” ng 
mga magsasakang-kasapi ng SARBA, 
isang DAR-assisted organization, 
ang proyekto ay inaasahan na 
magbibigay ng karagdagang kita sa 
mga magsasaka at magiging bahagi 
ng napapanatiling mapagkukunan ng 
pagkain ng kanilang bayan sa gitna ng 
pandemya.
Ang mga gulay gaya ng talong, 
okra,kalabasa, kamatis at iba pa, ay 
itatanim sa 5,000-metro-kwadradong 

ng kanilang pag-aari, na naging 
dahilan ng tensyon at pag-aaway sa 
kanilang lugar.
“Ang pinagtatalunang lupa ay 
napasailalim sa Comprehensive 
Agrarian Reform Program (CARP) 
noong 2002 sa pamamagitan ng 
Voluntary Offer-to-Sell scheme. 
Nag-init ang usapin nang ang 
pamilya ni Rodrigo Matiman, ang 
may hawak ng titulo ng lupa, na 
hindi umookupa sa lupain at hindi 
aktwal na nagtatrabaho sa lupain, ay 
naghahabol sa lupain, samantalang 
ang mga aktwal na nagsasaka sa 

lupain at inaasahang maaani sa loob 
ng tatlo o apat na buwan.
Ayon kay Provincial Agrarian Reform 
Program Officer II Mary Jane Aguilar, 
ang mga farming kits, na binubuo ng 
mga binhi, pataba at kagamitan sa 
pagtatanim, ay ipinamigay sa ilalim 
ng Buhay sa Gulay project.
“Ang Buhay sa Gulay project ay 
nakadisenyo bilang isang self-help 
start-up livelihood project. Layunin 
nito na mabawasan ang kahirapan 
at kagutuman sa mga kanayunan,” 
aniya.
Idinagdag din ni Aguilar na ang Buhay 
sa Gulay Project ay ipinapatupad ng 
ahensiya sa buong kabayanan upang 
makatulong sa seguridad ng pagkain 
ng bansa at makapagbigay din ng iba 
pang mapagkukuhanan ng kita ng 
mga magsasaka.

MGA MAGSASAKA SA SULTAN 
KUDARAT ILULUNSAD ANG 

“PINAKBET GARDEN”

sundan sa pahina 12
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DAR  INAYOS ANG DEKADANG-
PINAGTATALUNANG LUPA SA COTABATO

MGA MAGSASAKA SA PANGASINAN 
NAGBUBUNYI DAHIL SA BAGONG 
TRAKTORA MULA SA DAR at mapayapang paraan, kung kaya’t mayroon tayong mediation 

conference upang pag-usapan ang pagtatalo ng dalawang panig,” 
aniya.
Ang mediation team ay pinangungunahan nina DAR Provincial 
Office Legal Division Chief Atty. Rahyll Saga, Matalam DAR 
Municipal Agrarian Reform Program Officers (MAROs) Mary Joy 
Clarito at Roberto Taberna kaagapay ang magkasanib na interbenyon 
ng 90 Infantry Battalion ng Philippine Army na pinamumunuan ni 
1Lt. Julius Gaite.
Inilahad ni Saga na sa masusi nilang pag-aanalisa at konsiderasyon, 
at upang mapagbigyan ang dalawang panig sa pamamagitan ng 
win-win solution, sumang-ayon ang mga Matiman at Dilangalen na 
hatiin ang lupa.
Ipinaliwanag niya na pumapayag ang bawat panig na ang Lot No. 
4334-D na may sukat na 1.3021 ektarya ay ibibigay sa pamilyang 
Matiman at ang tatlong (3) ektarya, Lot Nos. 4134-A, 4134-B, at 
bahagi ng porsyong 4134-C, ay ibibigay sa pamilyang Dilangalen.
Nagpasalamat naman si MARPO Clarito sa mga naging instrumento 
upang mabigyan ng solusyon ang problema kasama na rito ang 
mga opisyales ng barangay sa pamumuno ni Chairman Cutin 
Idtug, ang mga residente at mga kasangkot na pamilya, sa kanilang 
partisipasyon at kooperasyon.
“Nagpapasalamat din kami sa DAR Cotabato Survey team sa 
kanilang matagumpay na relocation survey at remonumenting sa 
mga nasabing lupain,” aniya.

Masaya ang mga magsasaka dito 
sa pagsisimula ng taon na may 
inaasahang masaganang ani matapos 
ibigay ng Department of Agrarian 
Reform (DAR) ang isang 4-wheel 
drive na tractor sa mga miyembro 
ng magsasaka ng Sitio Mapita High 
Value Crop Growers Association 
(SMHVCGA), Inc.
Ngayong lingo lamang, kalahating 
dosenang lalaki ang tinuruan sa 
pagpapatakbo ng rotovator ng 
traktora. Ang mga miyembrong 
SMHVCGA ay malapit nang 
maging ganap na mga operator na 
syang mamumuno sa negosyong 
ito na nakabatay sa komunidad 
sa pagpapaupa ng makinaryang 
pangsaka sa kanilang sitio.
Ang mga lalaki ay naghalinhinan 
sa pagpapatakbo ng traktora ng 
kanilang organisasyon, bilang 
inspirasyon upang simulan ang 
bagong taon sa isang negosyo na 
magiging kauna-unahan sa Mapita.
Sinabi ni DAR Assistant Regional 
Director Ma. Anna Francisco, na 
siya ring Provincial Agrarian Reform 
Program Officer ng Pangasinan, 
50 miyembro ng kooperatiba ang 
direktang makikinabang sa farm 
tractor.
“Ang traktora ay hindi lamang 
magpapataas ng kanilang 

Nagsagawa kamakailan ang 
Department of Agrarian Reform 
(DAR) provincial office ng Apayao 
ng libreng serbisyong legal upang 
mamagitan sa mga kasong may 
kinalaman sa tenancy agreement 
agreement ng mga may-ari ng 
lupa at mga tenants sa paligid ng 
Bagutong, Flora, Apayao.
Hinikayat ni Regional Director Atty. 
Eugene Follante ang pagssagawa 
ng out-of-court solution sa lahat ng 
isyu sa lupa bilang bahagi ng libreng 
serbisyong legal ng DAR sa ilalim 
ng Agrarian Justice Delivery (AJD) 
component ng Comprehensive 
Agrarian Reform Program (CARP).
“Ang DARPO Apayao sa 
pamamagitan ng Legal Division 
ay patuloy na magkakaloob ng 
serbisyong legal sa mga miyembro 
ng tribo ng Yapayao,” ani Follante.
Ayon kay Follante, ang mga abogado 
at mga eksperto sa batas ng DAR, 

produksyon sa sakahan, ngunit ito ay 
magdaragdag din ng kita sa kanilang 
kooperatiba,” sabi ni Francisco.
“Ang mataas na ani ay 
makapagpapalaki ng kita ng mga 
kooperatiba na sa kalaunan ay 
makatutulong din sa pagseseguro 
ng mapagkukuhanan ng pagkain ng 
lalawigan,” dagdag pa ni Francisco.
Noong araw ding iyon, pinangunahan 
ng kooperatiba ang isang simpleng 
seremonya ng pasasalamat sa ilalim 
ng isang silungan na kanilang 
ginawa upang paglagyan ng traktora 
ng sakahan na kanilang natanggap 
mula sa DAR.
Ang SMHVCGA, Inc. ay isa sa 
limang agrarian reform beneficiary 
organizations sa Pangasinan na bawat 
isa ay nakatanggap ng 4-wheel drive 
farm tractor sa ilalim ng Climate-
Resilient Farm Productivity Support 
(CRFPS) project ng DAR. Ang 
mga miyembro na benepisyaryo ng 
agrarian reform ay nakatanggap din 
ng isang unit ng stainless knapsack 
sprayer, high-germination-rate 
seeds, insecticides, at fertilizers para 
simulan ang panahon ng pagtatanim 
ngayong taon. Ang CRFPS ay 
mayroong pondo na ₱6.24 milyon 
na nakinabang sa 250 magsasaka, 
kabilang ang mga magsasaka sa 
Sitio Mapita.

bukod sa pagsasagawa ng libreng 
serbisyong legal sa opisina ng DAR 
Apayao, ay personal na pupunta 
sa mga komunidad upang ilapit 
ang serbisyong agraryo sa publiko 
sa pamamagitan ng pagbibigay 
ng libreng mobile legal clinics na 
tinaguriang Agrarian Reform Justice 
on Wheels (ARJOW).
“Nasa proseso na ngayon ang 
kagawaran para mapanatili ang 
programa ng ‘zero backlog’ upang 
maiwasan ang pagkakatambak ng 
mga nakabinbing kaso,” aniya.
Ipinahayag niya na ang DAR 
Apayao ay nagsagawa ng libreng 
legal na konsultasyon at pagpapayo 
upang matulungan ang mga agrarian 
reform beneficiaries (ARBs) sa mga 
komunidad na malutas ang kanilang 
mga problema, isyu, at alalahanin 
sa lupa at iba pang kasong may 
kinalaman sa repormang agraryo.
“Pinapaliwanagan sila ng 

mula sa pahina 11
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LIBRENG SERBISYONG LEGAL SA MGA 

MIYEMBRO NG TRIBO NG YAPAYAO

sundan sa pahina 13



13

DARPO Apayao Legal Division 
na pinamumunuan ni OIC-
Chief Legal Division Nonnette 
Gorospe, ng kanilang mga 
karapatan at obligasyon bilang 
mga magsasakang-benepisyaryo 
at tinututukan din ang mga usapin 
tungkol sa arbitrasyon at mediation 
upang mabawasan ang mga sigalot 
at hindi na umabot pa sa korte,” 
aniya.
Ang ARJOW ay bahagi ng 
‘zero backlog’ case policy, na 
pinangungunahan ng DAR Legal 

Namahagi kahapon, Enero 27, 
2022, ang Department of Agrarian 
Reform (DAR) ng 33.1488 ektarya 
na lupang agrikultural, kung saan 
ang iba ay dating sakop sa ilalim ng 
resettlement area, sa animnapu’t-
isang (61) agrarian reform 
beneficiaries (ARBs) ng Nueva 
Ecija.
Pinayuhan ni DAR Secretary Bernie 
F. Cruz, na nanguna sa seremonya 
ng paggawad ng mga titulo ng lupa 
na ginanap sa municipal gymnasium 
sa Pantabangan, na bungkalin ang 
lupang ipinagkaloob sa kanila at 
gawin itong produktibo.
“Ito ay isang regalo para sa mga taga-
Pantabangan dahil sa sakripisyo na 
kanilang naranasan mula sa pagbaha 
sa dating bagong gawang dam na 
nagpalubog sa kanilang bayan at 
mga kapaligiran,” aniya.
Isiniwalat ni DAR-Nueva Ecija 
Provincial Agrarian Reform 
Program Officer II Eden B. Ponio 
na ang mga titulo ng lupa ay 
sumasaklaw sa 33.1488 ektarya ng 
mga lupang pang-agrikultura na 
matatagpuan sa mga munisipalidad 
ng Talavera at Pantabangan Nueva 
Ecija
“Matagumpay na naipamahagi ng 
DAR ang mga CLOA, kung saan 
ang ibang bahagi ay dating sakop 

Nagpahayag ng pasasalamat ang 
mga magsasakang-miyembro ng 
Bongabon Dairy Cooperative sa 
Department of Agrarian Reform 
(DAR) dahil sa pagkakaloob 
ng ahensya ng isang dairy 
milk processing facility na 
nagkakahalaga ng Php300,000.00 
na pakikinabangan ng 39 miyembro 
nito, na kinabibilangan ng 37 
agrarian reform beneficiaries 
(ARBs).
Ayon kay DAR Secretary Bernie F. 
Cruz naging instrumento ang iba’t 
ibang ahensya ng pamahalaan para 
matulungan ang mga magsasaka sa 
lugar.
“Ang pagtutulungan ng mga ahensya 
ng gobyerno, ang mga pangarap ng 
mga magsasaka at ang pagnanais 
ng lokal na pamahalaan upang 
matulungan ang mga magsasaka ay 
nagiging inspirasyon para sa akin,” 
aniya.
Sinabi ni DAR Central Luzon 
Regional Director James Arsenio 
Ponce na ang pagtatayo ng 62.5 
metro kwadrado ng dairy milk 
processing facility sa loob ng 
144 metro kwadradong lote ng 
Bongabon Dairy Cooperative ay 
naisakatuparan sa pamamagitan ng 
magkasanib na pagsisikap ng ilang 
ahensya ng pamahalaan.
Ayon kay Ponce ang Bongabon 
Dairy Cooperative ay kabilang 
sa tinutulungang agrarian reform 
beneficiary organizations (ARBOs) 
ng DAR na napagkalooban ng 
business development service na 
may kasamang support facility 
sa ilalim ng Village Level Farm 
Focused Enterprise Development 
(VLFED) ng DAR.
Aniya, ang kabuuang halaga ng 
VLFED project ay nagkakahalaga 
ng Php 300,000.00, kung saan ang 
Bongabon local government unit 
(LGU) ay nagbibigay ng kanilang 
counterpart na nagkakahalaga 
ng Php500,000.00. Samantalang 
ang Department of Trade and 
Industry, Philippine Carabao 
Center, at Department of Science 
and Technology-Region III ay 
nagkaloob naman ng tulong teknikal 
at suporta at iba pang extension 
services.
“Ang proyekto ng VLFED ay 
naglalayon na pahusayin ang mga 

Affairs Office (LAO) sa ilalim 
ng AJD upang magbigay ng 
katarungang panlipunan sa mga 
magsasaka sa bansa, Layunin nito 
na magbigay ng suportang legal 
sa mga magsasaka sa mga kasong 
may kinalaman sa mga alitang 
pang-agraryo sa pamamagitan ng 
alternatibong paglutas ng mga 
hindi pagkakaunawaan, kabilang na 
dito ang mediation o pamamagitan 
at mga katanungan sa pagkilala 
at pagpili ng mga magsasakang-
benepisyaryo.

ng resettlement area sa ilalim ng 
Republic Act (RA) No. 3844,” ani 
Ponio.
Lubos ang pasasalamat ni 
Pantabangan Municipal Mayor 
Roberto T. Agdipa sa DAR sa 
biyaya ng pagkakaloob ng titulo 
ng lupa sa pamamagitan ng CLOA 
sa mga magsasaka ng kanyang 
munisipalidad.
“Kayo po ang naging katuwang 
namin sa pagpapatupad ng mga 
pangarap ng aming mga kababayan 
na mabigyan sila ng sariling lote 
at titulo para masabi ng bawat isa 
na taga Talavera at Pantabangan 
na sa wakas ang lupa ay kanila na 
talagang pag-aari,” ani Agdipa.
Nagpasalamat ang magsasakang-
benepisyaryo na si Andres 
Linsangan Jr. ng West Poblacion, 
Pantabangan sa Diyos sa biyaya 
ng CLOA, na matagal na niyang 
ipinagdarasal.
“Nagpapasalamat ako kay 
Pangulong Rodrigo Duterte sa 
pagbibigay ng sapat na atensyon 
sa programa ng repormang agraryo 
at gayundin kay Secretary Bernie 
F. Cruz at Regional Director James 
Arsenio O. Ponce sa palagiang 
pagtugon sa mga pangangailangan 
ng mga magsasaka,” aniya.

produkto ng mga magsasaka sa 
pamamagitan ng pagkakaloob ng 
naaangkop na mga pasilidad at 
kagamitan,” ani Ponce.
Sinabi niya na VLFED ay 
naglalayong magtatag ng isang 
sustainable Income-Generating 
Project (IGP) sa lugar at magbigay 
ng karagdagang kita sa mga ARBs, 
paunlarin ang mga negosyante sa 
kanayunan, pataasin ang kalidad ng 
produksyon, pagproseso, packaging 
at pamamahagi at pagbebenta 
ng produkto at kasabay nito ay 
madagdagan ang kita ng ARBO.
Ipinahayag ni Mario B. dela 
Cruz, Chairperson ng Bongabon 
Dairy Cooperative na sa pagkaka-
kumpleto ng pagtatayo ng 
processing center ay maaari ng 
magtulungan ang mga miyembro ng 
koopertiba sa kanilang milk trading 
at milk processing at gawin itong 
kapaki-pakinabang hindi lamang 
para sa mga opisyal at miyembro 
ng kooperatiba kung hindi para sa 
buong komunidad ng Bongabon.
“Ang pasilidad ay inaasahan 
magkakaloob ng paglago ng kita ng 
kooperatiba dahil sa pagkakaroon 
ng karagdagang kabuhayan para sa 
aming mga miyembro, bukod sa iba 
pa naming aktibidad sa pagsasaka 
tulad ng pagtatanim ng palay, 
sibuyas, kamatis at gulaying pang 
pakbet,” ani Cruz.
Kinilala niya ang inisyatiba ng 
departamento sa pangangalaga sa 
kapakanan ng ARBO at sinabing 
“Kung ano kami ngayon, utang 
namin ang lahat sa DAR at iba 
pang katuwang na ahensya ng 
pamahalaan.”
Kasama ni DAR Secretary sa 
ginanap na seremonya sina 
Bongabon Local Chief Executive 
Allan Xystus A. Gamilla, Philippine 
Carabao Center Executive Director 
Dr. Ronnie D. Domingo, DAR 
Assistant Secretary Atty. Maria 
Celestina M. Tam, Undersecretary 
for Finance, Management and 
Administration Office Atty. Lucius 
Jun-jun G. Malsi, Central Luzon 
Regional Director James Arsenio O. 
Ponce, Provincial Agrarian Reform 
Program Officer II (PARPO) Eden 
B. Ponio, PARPO Josephine K. 
Aguinaldo at iba pang opisyal ng 
kooperatiba at mga miyembro nito.
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Nagsagawa kamakailan ang 
Department of Agrarian Reform 
(DAR) sa lalawigan ng Cagayan 
ng oryentasyon sa mga bagong 
programa at proyekto ng ahensiya 
upang mapalakas ang Barangay 
Agrarian Reform Committee 
(BARC) sa bayan ng Gonzaga.
Ayon kay Cagayan Valley Regional 
Director Samuel Solomero 
ang aktibong partisipasyon ng 
BARC sa pagpapatupad ng 
Comprehensive Agrarian Reform 
Program (CARP) sa komunidad 
ay nagseseguro ng tagumpay ng 
repormang agraryo sa kanayunan.
“Kinikilala ng ahensiya ang 
kahalagahan ng mga magsasaka, 
may-ari ng lupa, agrarian reform 
beneficiaries organizations at 
iba pang CARP-stakeholders 
sa kanilang pakikilahok sa mga 
pagpaplano, pag-organisa at 
epektibong pagpapatakbo ng 
programa,” aniya.

Upang makatulong sa pagseseguro 
ng pagkain sa bansa, nagkaloob 
kamakailan ang Department 
of Agrarian Reform (DAR) sa 
lalawigan ng Apayao ng mga 
kagamitan sa paggugulay sa 
Dagupan Luna Apayao Farmers 
Association.
Ang mga farm inputs at kagamitan 
ay ipinagkaloob sa ilalim ng 
“Buhay sa Gulay” project sa 
pamamagitan ng Program 
Beneficiaries Development 
Division ng ahensiya.
Layunin ng Buhay sa Gulay 
project na hikayatin ang mga 
benepisyaryo na palaganapin ang 
urban gardening sa mga kanayunan 
upang mapanatili ang produksyon 
ng suplay ng gulay sa gitna ng 
pandemya ng covid19.
Ayon kay OIC-Provincial Agrarian Apatnapu’t dalawang (42) bagong 

promote at itinalagang kawani ng 
Department of Agrarian Reform 
(DAR) sa Gitnang Luzon ang 
nanumpa upang simulan ang kanilang 
panibagong paglalakbay upang 
pagsilbihan ang mga agrarian reform 
beneficiaries (ARBs) ng ahensya, sa 
isang simpleng seremonya na ginanap 
sa Clark Freeport Zone, Pampanga.
Pinayuhan ni DAR Secretary Bernie 
F. Cruz, na nangasiwa sa oath-taking, 
ang mga empleyado na gawin nila ang 
lahat ng kanilang makakaya upang 
magkaloob ng tunay na serbisyo sa 
publiko at sa mga tao.
“Binabati ko kayong lahat sa inyong 
mga bagong posisyon. Lubos akong 
umaasa na pananatilihin ninyo ang 
inyong integridad, dedikasyon, at 
katapatan sa serbisyo publiko,” ani 
Cruz.
Sinabi ni DAR-Central Luzon 
Regional Director James Arsenio 
Ponce na ang DAR ay nagpapatupad 
ng mga komprehensibong programa 
at serbisyo upang palakasin ang mga 
magsasaka na siyang pangunahing 
benepisyaryo ng programa ng 
repormang agraryo ng pamahalaan.
Binigyang-diin ni Ponce na ang 
mga programa at serbisyong ito 
ay makakamit sa pamamagitan ng 
pangako ng mga opisyal at empleyado 
ng DAR na maging mabuting 
tagapaglingkod ng bayan.

Idinagdag pa ni Solomero na 
ang aktibidad na ito ay isang 
napakahalagang inisyatibo mula 
sa field office ng Gonzaga.
Sinibi naman ni Gonzaga 
Municipal Agrarian Reform 
Program Officer Edgar Cordova 
na nagbigay sila ng update ng mga 
bagong polisiya at aktibidad ng 
ahensiya.
“Ang aktibidad na ito ay nagsilbi 
rin bilang lugar ng diskusyon at 
pagbabahagi ng kanilang mga 
naging problema at solusyon 
sa mga problemang kanilang 
kinaharap at ganun din sa mga 
usaping legal na kanilang maaaring 
harapin,” aniya.
Ang oryentasyon, na ginanap sa 
Cagayan State University Campus 
Sta. Clara, ay dinaluhan rin ng 
mga unipormadong tauhan ng 
58th Infantry Batallion, lokal na 
pamahalaan at mga opisyales ng 
barangay.

Reform Program Officer II Artemio 
L. Dumaoang ang mga farming 
kit na tinanggap ng DAR-assisted 
organization ay makatutulong sa 
lalawigan upang magkaroon din 
ng iba pang mapagkukuhanan ng 
pagkain ang mga residente.
Ang Buhay sa Gulay project ay 
nakadisenyo bilang isang self-
help start-up livelihood project. 
Layunin nito na mabawasan ang 
kahirapan at kagutuman sa mga 
kanayunan.
Ang tumanggap na organisasyon 
ay nagbigay mensahe na malaking 
tulong sa kanila ang proyektong 
Buhay sa Gulay Project dahil 
bukod sa pagkakaloob ng 
masustansyang pagkain sa 
lalawigan, ito ay magsisilbi ring 
mapagkukunan nila ng dagdag na 
mapagkakakitaan.“Naniniwala ako na kayong lahat ay 

magiging mahalagang kasapi at yaman 
ng ating minamahal na ahensya,” ani 
Ponce.
Binigyang-diin naman ni Senior 
Agrarian Reform Program Officer 
(SARPO) Perlita Quito, isa sa 42 
na bagong promote na kawani ng 
DAR-Bulacan na mahigit 2 dekada 
ng nagsisilbi sa departamento, ang 
kahalagahan ng pagkakaroon ng 
pasensya upang maabot ang mga 
hangarin sa buhay.
“Isang malaking karangalan na 
makuha ang tiwala at kumpiyansa ng 
pamunuan ng DAR upang sa wakas ay 
maaprubahan ang aking promosyon,” 
bulalas ni Quito pagkatapos ng 
panunumpa sa harap ni Cruz.
Tiniyak niya sa pamunuan ng DAR na 
patuloy niyang tutulungan ang mga 
ARB sa pamamagitan ng pagganap ng 
kanyang trabaho sa abot ng kanyang 
makakaya.
Mula sa 42 empleyado, dalawamput-
isa (21) sa kanila ay bagong promote 
at dalawamput-isa (21) ang bagong 
hirang. Ang dalawa (2) na mga bagong 
hinirang ay mga bagong aplikante at 
labing-siyam (19) ang ilan taon na 
ring naglilingkod sa DAR-Central 
Luzon bilang mga contract of service 
(COS).
Ang mga protocol sa kalusugan at 
kaligtasan ay mahigpit na sinunod sa 
panahon ng aktibidad.
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