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SURIGAO CITY, Surigao del 
Norte--Namahagi ang Department 
of Agrarian Reform (DAR) ng 
isang farm truck, isang mobile rice 
mill at mga farm inputs sa dalawang 
(2) agrarian reform beneficiaries 
organizations (ARBOs) dito upang 
matulungan ang mga magsasaka 
na paigtingin ang kanilang kita 
pagkatapos ng pananalasa ng 
bagyong Odette.
Personal na inilipat ni Secretary 
Bernie Cruz ang pamamahala ng 
farm truck sa mga miyembro ng 
Alipao Multi-Purpose Cooperative 
at ang rice mill sa San Pedro 
Agrarian Reform Beneficiaries 
Organization na parehong mula sa 
Alegria, Surigao del Norte.
“Ang mga magsasaka rito ngayon 

tungo sa higit na suporta mula 
sa gobyerno. Anuman ang mga 
kalagayang kinakaharap natin, sa 
panahon kalamidad tulad ng bagyo, 
pandemya, o walang pandemya, 
susundin natin ang layunin ng 
Pangulo na mapabuti ang buhay ng 
mga magsasaka sa pamamagitan ng 
pagbuhos ng iba’t ibang suportang 
serbisyo sa kanila,” ani Cruz.
Sinabi ni Regional Director 
Leomides Villareal na nakatanggap 
din ang San Pedro Agrarian Reform 
Beneficiaries Organization ng anim 
(6) na grass cutter, anim (6) na 
knapsack sprayer, dalawang (2) 
wheelbarrow at isang weighing 
scale.
“Ang trak, rice mill at farm inputs ay 
ibinigay para suportahan ang mga 

ay lubhang nangangailangan 
ng tulong mula sa pamahalaan. 
Pagkatapos ng [bagyong} Odette, 
lahat ng pananim ay nasira, at ang 
kanilang mga negosyong pang-
agrikultura ay nalugi. Ibinigay 
namin ang mga ayudang ito sa mga 
magsasaka upang makabangon sila 
mula sa pagkalugi dulot ng bagyo,” 
ani Cruz.
Ang truck at rice mill ay magsisilbi 
sa mahigit 200 magsasaka. 
Idinagdag ni Cruz na karamihan sa 
mga miyembro ng dalawang ARBO 
ay benepisyaryo ng repormang 
agraryo, kung kaya’t karamihan sa 
kanila ay nagmamay-ari ng lupang 
kanilang binubungkal.
“Ang pagbibigay sa kanila ng mga 
lupa ay unang hakbang lamang 

magsasaka sa kanilang produksyon 
ng bigas. Dahil ang trak at gilingan 
ng palay ay pagmamay-ari na ng 
ARBO, ang mga magsasakang 
hindi miyembro ay maaari ding 
gumamit nito sa napakaliit na renta 
lamang,” ani Villareal.
Ang portable rice mill na 
nagkakahalaga ng P998,000 at 
farm implements ay ibinigay 
sa pamamagitan ng Enhanced 
Partnership Against Hunger 
and Poverty program (EPAHP) 
habang ang hauling truck na 
nagkakahalaga ng P598,000 ay 
ibinigay sa pamamagitan ng 
Linking Smallholder Farmers 
to Market with Microfinance 
(LINKSFARMM).

DAR nagkaloob ng truck, mobile rice mill 
sa mga magsasaka ng Surigao del Norte
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DILIMAN, Quezon City— Itinalaga 
ni Department of Agrarian Reform 
(DAR) Secretary Bernie Cruz si 
retired Police Brigadier General 
Reuben Theodore Sindac bilang 
bagong Director ng External Affairs 
and Relations Service (EARS) ng 
kagawaran.
Si Sindac, na nanumpa sa Office 
of the DAR Secretary noong Peb. 
28, ay nakikitang magpapatuloy at 
lilikha ng mga bagong paraan sa 
pakikipag-ugnayan ng ahensya sa 
mataas at mababang kapulungan ng 
pamahalaan.
“Sa kanyang pamumuno, naniniwala 
ako na magagawa niyang maging 
mabisa ang opisina at mabubuo ang 
magandang relasyon sa Kongreso at 
Senado patungkol sa pagtatrabaho 
para sa kapakanan ng ating mga 
agrarian reform beneficiaries,” ani 
Cruz.

Sinabi ni Cruz na lubos niyang 
napabuti ang ang mga serbisyo ng 
suporta sa logistik ng Phil. National 
Police (PNP) sa pamamagitan ng 
pagpapakilala ng mga reporma 
sa sistema na naging maayos at 
mahusay ang paghahatid ng mga 
mahahalagang serbisyo sa PNP. Siya 
rin ay nagsilbi bilang spokesperson 

ng PNP ng mahigit sa 1.5 taon.
“Napakaganda ng track record niya 
sa PNP. Magiging asset siya sa 
DAR,” ani Cruz.
Si Sindac ang pumalit kay Gerald 
“Dindi” Tan na ngayon ay itinalaga 
ng Malacanang bilang bureau 
director sa Overseas Workers 
Welfare Administration (OWWA).

Sta. Fe, Romblon — Makalipas 
ang anim (6) na taong paghihintay, 
apatnaput-isang (41) mga miyembro 
ng tribung Ati ang tuluyang 
nakatanggap ng kanilang Certificates 
of Land Ownership Award (CLOA) 
mula sa Department of Agrarian 
Reform (DAR) sa isang seremonya 
ng pamamahagi na ginanap kahapon, 
Marso 1, 2022, sa Pandan Covered 
Court, Sta. Fe, Romblon.
 Si Jemuel Fernando,  29 taong gulang, 
apo ng dating nangungupahan sa 
lupain, ay isa ng may-ari ng lupang 
pinagtatrabahuhan noon ng kanyang 
lolo.
“Nagpapasalamat ako sa Diyos, 
sa gobyerno, at sa dugo at pawis 
ng aking lolo, na nagtiyaga sa 
pagbubungkal ng lupang ito, dahil sa 
titulong ito ng lupa na natanggap ko 
ngayon,” ani Fernando.
Kasama  si Undersecretary 

“Masaya akong maglilingkod pa rin 
sa ating mga kababayan. Maaaring 
wala na ako sa linya ng apoy ngayon, 
ngunit ibibigay ko ang aking 100 
percent para pagsilbihan ang ating 
mga magsasaka. Hindi na bago sa 
akin ang serbisyo publiko, mayroon 
akong malawak na karanasan sa 
pagtatrabaho sa pulisya sa loob ng 
30 taon,” sabi ni Sindac.
Si Sindac, na nagsilbi bilang 
Police Brigadier General sa ilalim 
ng General, ngayon ay Senador 
Ronald “Bato” dela Rosa, ay isang 
bayani ng digmaan. Nasa gitna siya 
nang digmaan noong 2017 Marawi 
siege sa Lanao del Sur. Naging 
instrumento si Sindac na mapa-alis 
ang mag mananakop sa Marawi 
sa pamamagitan ng pagbibigay ng 
naaangkop na suporta sa AFP.

ALABEL, Sarangani—Namahagi kamakailan 
ang Department of Agrarian Reform (DAR) ng 
agricultural farm inputs sa 26 agrarian reform 
beneficiaries (ARBs) dito upang palakasin ang 
produksyon ng gulay sa lugar.
Ayon kay Provincial Agrarian Reform Program 
Officer Cenon Original, ang inisyatiba ay 
bahagi ng vegetable productivity enhancement 
project sa ilalim ng ‘Buhay sa Gulay’ Project 
ng DAR.
Sinabi niya na 26 na miyembrong-magsasaka 
ng Baluntay-Tokawal Agri-Fishery Association 
(BATOAFA) ang nakinabang sa mga buto 
at binhi ng iba’t-ibang gulay, apat na bag ng 
pataba, sprayers, garden hose, water drum, 
mulch, at mga panali.
“Ang ‘Buhay sa Gulay’ na proyekto ng DAR 
ay nagbibigay sa kanila ng pagkakataon na 
madagdagan ang kanilang kinikita at palakasin 
ang produksyon ng gulay ng kooperatiba,” ani 
Original.
Ayon kay Original ang BATOAFA, na 

inorganisa noong 2021, ay isang kooperatiba 
na tinulungan ng DAR.
“Hindi lang natin iniiwan ang mga ARB 
pagkatapos na mabigyan sila ng sariling lupa. 
Tinutulungan namin silang maging produktibo 
sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong tulad 
nitong mga kagamitan sa pagtatanim ng gulay 
na natanggap nila,” ani Original.
Ang mga magsasaka ng BATOAFA ay 
kasalukuyang sumasailalim sa pagsasanay sa 
pagtatanim ng gulay kasama ang mga eksperto 
sa East-West Seed company na nagsimula 
noong Pebrero 18 at magtatapos sa Marso 7, 
2022.
Ang proyektong “Buhay sa Gulay” ay isang 
inisyatiba ng DAR na idinisenyo bilang isang 
self-help start-up livelihood project para sa 
mga magsasaka. Layunin nitong isulong ang 
pagsasaka sa lungsod, bawasan ang kahirapan, 
at puksain ang gutom, partikular sa mga 
marginalized urban barangay.

for Finance, Management and 
Administration Office (FMAO) Atty. 
Lucius Jun Jun G. Malsi,  mga opisyal 
ng DAR  MIMAROPA Regional 
and Romblon Provincial office,  
pinangunahan ni DAR Secretary 
Bernie F. Cruz, ang pamamahagi 
ng mga lupaing agrikultural na 
may lawak na  67.3411 ektarya na 
matatagpuan sa Barangay Pandan at 

Magsaysay sa Sta. Fe.
Sinabi ni Cruz na ang mga lupang 
pang-agrikultura na ipinamahagi ay 
dating pag -aari ng Domingo Realty 
Inc. na sakop ng Comprehensive 
Agrarian Reform Program (CARP) 
partikular sa ilalim ng compulsory 
acquisition.
Binati niya ang mga bagong may-ari 
ng lupa at  pinaalalahanan ang mga 
agrarian reform beneficiaries (ARBs) 
na huwag ibenta ang kanilang mga 
lupang iginawad ng pamahalaan at 
gawin itong produktibo.
“Ang suporta ng ahensya sa mga 
ARB sa ilalim ng CARP ay hindi 
nagtatapos sa pamamahagi ng mga 
lupain ngunit sa halip, ito ay patuloy 
na magbibigay ng suportang serbisyo 
upang makatulong na mapaunlad 
ang kanilang pang-ekonomiyang 
pamumuhay,” aniya.
Ipinahayag ni Cruz na ang layunin 

ng DAR ay naaayon sa direktiba ni 
Pangulong Duterte na pabilisin ang 
pamamahagi ng mga natitirang lupa 
sa mga walang lupang magsasaka sa 
ilalim ng CARP.
Binigyang-diin ni DAR Regional 
Director Marvin Bernal sa mga ARB 
ang kahalagahan ng titulo ng lupa na 
dapat pangalagaang mabuti, dahil ito 
ay sumisimbolo ng pag-asa sa mga 
tatanggap na makakatulong sa pag-
angat ng kanilang buhay.
“Isang malaking biyaya ang hatid 
ninyo sa amin at sa Barangay 
Pandan. Asahan ninyo, na 
pagyayamanin namin, bubungkalin, 
papaunlarin at gagawin ang lupain 
na mapagkukunan ng aming 
kabuhayan, at sa huli ay maipamana 
namin sa aming mga anak,” ani ni 
tribal chief Alfie Lorenzo.

Retiradong heneral nanumpa bilang direktor sa DAR

MGA MAGSASAKA SA 
SARANGANI TUMANGGAP 
NG MGA KAGAMITAN SA 

PAGTATANIM MULA SA DAR

Tribu ng Ati sa Romblon tumanggap ng lupain ng Domingo Realty Inc. 
mula sa DAR
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Nagkaloob kamakailan ang 
Department of Agrarian Reform 
(DAR) ng livelihood support project, 
na may kabuuang halaga na Php 
1-milyon sa mga mahihirap na 
pamilya sa Barangay Katilacan, isang 
komunidad ng mga Muslim, sa Pikit, 
North Cotabato.
Sinabi ni Mindanao Affairs and 
Rural Development Undersecretary 
Ranibai Dilangalen sa kanyang 
mensahe, na ang proyekto ay 
nakatuon sa pagpapalakas sa mga 
kabataan, o mga batang nag-aaral sa 
napiling 30 pamilyang nabubuhay sa 
ilalim ng poverty line.  
“Gusto nating mahikayat ang 
mga kabataan, partikular ang mga 

elementary at high school students, 
sa mga agri-related activities,  lalo 
na ngayong may pandemya upang 
makatulong sila na magkaroon ng 
mapagkakakitaan ang knilang mga 
pamilya,” ani Dilangalen. 
Ang kabuuang halaga ng proyekto ay 
inilaan sa pagpoproseso at marketing 
ng tilapia production, na may 
kabuuang halaga na P724,500.00; 
produksyon at pagbebenta ng 
kambing, P40,000.00; produksyon 
at pagbebenta ng organikong 
gulay,  P31,600.00; kagamitan at 
kasangkapan sa paghahalaman, 
P67,770.00; agroforestry, 
P7,450.00; at capacity development 
interventions, P128,680.00. 

Inihayag ni Assistant Regional 
Director at kasalukuyang Provincial 
Agrarian Reform Program 
Officer II Rodolfo Alburo na 
inaasahang mapapabuti ng proyekto 
produktibidad ng mga benepisyaryo 
at madadagdagan ang kanilang kita 
habang maingat na inoobserbahan 
ang pangangalaga ng kapaligiran. 
“Ang livelihood project, bilang farm 
enterprises, ay pamamahalaan ng 
mga kabataan sa ilalim ng mahigpit 
na superbisyon at suporta ng mga 
magulang at guro nila,” aniya. 
Ipinaliwanag ni Chief Agrarian 
Reform Program Officer Emelita 
Mayol  na ang ahensiya ay 
makikipagtulungan sa pagpapatupad 

ng proyekto sa pamamagitan ng  
DAR-Pikit municipal office at ng 
development facilitators na naka-
assign sa area. 
“Malaki ang ginagampanan ng 
paaralan at ng lokal na pamahalaan 
ng Pikit sa pagbibigay ng direktang 
extension services sa mga 
benepisyaryo at ang kanilang papel 
sa pagsubaybay sa operasyon at 
pamamahala sa proyektong ito,” 
ani Mayol. 
Bukod sa DAR, nagkaloob din ang 
Department of Environment and 
Natural Resources sa hardwood 
timber seedlings at giant bamboo 
seedlings na nagkakahalaga ng 
P86,500.00.
 

San Andres, Romblon – Namahagi 
ang Department of Agrarian Reform 
(DAR) sa Romblon ng PhP  P645,000 
halaga ng mga kagamitang pangsaka, 
agri-inputs  sa tatlong (3) Agrarian 
Reform beneficiaries Organizations 
(ARBOs) upang maitaas at maiangat 
ang antas ng kabuhayan ng 192 
agrarian reform beneficiaries (ARBs)  
sa lalawigang ito.
“Ang mga serbisyong ito ay mahalaga 
upang matiyak na maging produktibo 
ang mga lupa ng mga magsasaka 
at pagpapanatili ng kanilang 
kabuhayan,”  ito ang mensahe ni 
DAR Secretary Bernie F. Cruz sa  
pagkakaloob ng hauling facility 
bilang isang sustainable livelihood 
support project.
Tiniyak niya sa mga ARB na ang 
DAR, sa pakikipag-ugnayan sa lokal 

na pamahalaan ay tutulong para 
mapabuti ang kabuhayan ng mga 
magsasakang benepisyaryo sa San 
Andres.
Ayon kay MIMAROPA  Regional 
Director Atty. Marvin Bernal, ang 
inisyatiba ay bahagi ng proyektong 
major crop-based block farm 
productivity enhancement sa ilalim ng 
Climate Resilient Farm Productivity 
Support (CRFPS) ng DAR.
“Ibinigay namin ang mga machinery 
na ito para maiangat ang antas ng 
pamumuhay ng mga ARBO at ng 
mga miyembro,”aniya.
Ipinahayag ni Romblon Provincial 
Agrarian Reform Program Officer 
Camilo Claro Pacquing na tatlong 
(3) motorbike chariots at mga 
abono ang ipinagkaloob sa JMP 
Farmers & Fisherfolks Association 

sa Pag-alad, San Andres, Mari-Norte 
Farmers Association sa Mari-Norte, 
San Andres, at agrarian reform 
community (ARC) ng Agpudlos sa 
Agpudlos, San Andres .
Sinabi ni Pacquing na ang mga 
makinaryang pangbukid na 
ito ay malaking tulong dahil 
maipagpapatuloy nito ang kanilang 
marketing, at magkakaroon ng saysay 
o sustainability ang pagbigay ng lupa 
sa mga ARB.
Nagpahayag si Rosemella G. Gramo, 
manager ng Mari-Norte Farmers 
Association  ng kanyang pasasalamat 
sa kagawaran sa ngalan ng kanilang 
asosasyon dahil sa pagsisikap na 
tulungan ang mga magsasaka at 
ARBs .
“Mahalaga sa aming mga members 
ang chariot para kargahan ng aming 

produkto papuntang pamilihan, 
kung saan labing-pito (17) 
kilometro ang layo ng aming 
barangay sa pamilihan,” aniya.
Aniya malaking tulong ang abono 
na ipinagkaloob ng DAR dahil 
hindi na sila kailangang pumunta 
sa bayan para bumili ng abono sa 
mga pananim.
Ang CRFPS ay nakatuon sa layunin 
na patatagin ang mga ARCs 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 
ang kanilang ani at kita at maiangat 
ang antas ng pamumuhay ng mga 
kasapi nito.

DAR pinalakas ang mga kabataan sa North Cotabato, nagkaloob ng 
P1-M halaga ng suportang pangkabuhayan

DAR namahagi ng  P645,000 halaga ng kagamitang pangsaka at agri-
inputs  sa mga organisasyon ng mga magsasaka  ng Romblon
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May kabuuang isang daan (100)  miyembro ng agrarian reform beneficiaries 
organization (ARBOs) ng Agpudlos, Marinorte Farmers Association, at 
JMP Farmers Association sa San Andres, Romblon, ang naging unang 
benepisyaryo ng programa ng Department of Agrarian Reform (DAR)-
MIMAROPA na “Lawyers to the Benepisyaryo” sa naturang lalawigan.
Mismong si DAR Secretary Bernie Cruz ang sumaksi sa paglulunsad ng 
nasabing programa sa lalawigan ng Romblon kung saan kabilang dito ang 
mga aktibidad na information dissemination, libreng legal consultation at 
pagpapayo sa mga agrarian reform beneficiaries (ARBs) sa lugar.
Ayon kay DAR MIMAROPA Regional Director Atty. Marvin Bernal  

Kalibo, Aklan – May kabuuang 
176 electronic land titles (e-titles) 
ang  ipinamahagi sa mga agrarian 
reform beneficiaries (ARBs) ng 
Western Visayas ni Department of 
Agrarian Reform (DAR) Secretary 
Bernie Cruz sa ilalim ng Support to 
Parcelization of Lands for Individual 
Titling o SPLIT Project ng ahensya sa 
pagtatapos ng linggong ito.
“Ang mga “e-titles” na inisyu dito 
sa Ibajay, Aklan, sa pamamagitan ng 

bagong computerized system ng Land 
Registration Authority, ay ang unang 
pamamahagi ng e-titles sa ating mga 
magsasakang-benepisyaryo sa buong 
bansa,” ani Cruz.
Ipinahayag niya na ang SPLIT 
project ay naglalayon na mapabilis 
ang paghahati-hati o parselisasyon 
ng Collective Certificates of Land 
Ownership Award (CCLOAs) ng 

napansin ng mga opisina ng DAR 
sa probinsya na nahihirapan ang 
mga ARBs na pumunta sa mga 
opisina ng DAR para humingi ng 
legal advice sa kanilang mga lupa 
kaya binuo nila ang programang 
‘Lawyers to the Benepisyaryo” 
kung saan ang mga abogado ng 
ahensya ang tutungo sa mga ARBs 
para pakinggan ang kanilang mga 
hinaing at problema.
“Tinipon namin ang mga lawyers 
sa buong MIMAROPA upang 
magbigay ng suhestiyong legal sa 
mga miyembro ng ARBO,” ani 
Bernal.
Ipinahayag niya na  pupunta  ang  
mga abogado  ng DAR malapit sa  
mga bahay  ng mga ARB para hindi 
na nila kailangang pumunta sa mga 
provincial offices at para maiwasan 
na rin ang pagkalat ng sakit na 
Covid-19.
Sinabi ni Chief Legal Officer 
Atty. Javie De Jesus-Frelda na sa 
bayan ng San Andres ay mayroong 
ilegal na pagbebenta, paglilipat, 

LEGAZPI CITY-- Siyam (9) na 
agrarian reform beneficiaries’ 
organizations (ARBOs) na nakabase 
sa Sorsogon ang nag-renew 
kamakailan ng kanilang kontrata 
sa Bureau of Jail Management and 
Penology (BJMP) at sa Sorsogon 
Medical Mission Group Hospital 
and Health Services Cooperative 
(SMMGHHSC), upang ipagpatuloy 
ang pagsusuplay ng kanilang mga 
ani at produkto para sa dalawang 
institusyon.
“Ang pag-renew ng mga kontrata 
ay magtitiyak ng isang matatag 
na mapagkukunan ng kita ng mga 
magsasakang-miyembro ng siyam na 
ARBO para sa isa pang taon,” sabi ni 
Sorsogon agrarian reform chief Nida 
Santiago.
 Ayon sa kontrata, ang mga magsasaka 
ay magsusuplay sa mga institusyon 
ng bigas, gulay, prutas, at iba pang 
pangangailangan sa pagkain sa loob 

ng isang taon. Ang mga institusyon 
naman, ay tutukuyin kung ano ang 
kanilang kailangan at babayaran ang 
mga produkto ng cash.
Sinabi niya na ang BJMP at ang 
ospital ay regular na bibili ng mga 
produkto ng mga ARBO batay sa 
umiiral na presyo sa merkado.
Ayon kay Santiago, mahigit 
P600,000 ang kinita ng mga ARBO 
noong nakaraang taon mula sa bigas, 
mga pagkaing lutong-bahay, at mga 
gulay na itinanim sa kanilang mga 
sakahan.
“Natugunan ng mga magsasaka 
ang mga pagkain na kinakailangan 
ng city jail, Gubat district jail, at 
Irosin district jail. Sinuplayan nila 
ito ng mga itlog, kamote, kamoteng 
kahoy, gulay tulad ng upo, talong, 
pipino, ampalaya, at sitaw, gayundin 
ang mga processed meats tulad 
ng longganisa, tocino, at lumpia,” 
dagdag pa ni Santiago.

Aniya, mahigit 100 sako ng bigas 
ang ibinigay ng Mayon Farmers 
Association (MAFA) para sa mga 
pasyente ng ospital ng Sorsogon 
Medical Mission Group Hospital 
bukod pa sa 10 sako ng bigas kada 
buwan mula sa Sorsogon Agro-
Aquatic Development Cooperative 
(SAADECO) at Capuy-Basud 
Multi- Kooperatiba ng Layunin 
(CABAMUCO).
Ang marketing agreement na ito ay 
ikalawa na sa ilalim ng Enhanced 
Partnership Against Hunger and 
Poverty (EPAHP) project ng DAR, 
na naglalayong mapabuti ang 
kalidad ng pagkain sa mga kulungan 
ng lungsod, distrito, at munisipyo sa 
Sorsogon.
Ang tatlong ARBO na nag-renew 
ng kanilang kontrata sa BJMP 
ay ang sumusunod: Salvacion 
Farmers Development Cooperative 
(SAFADECO), Capuy-Basud 

Multi-Purpose Cooperative 
(CABAMUCO), at ang Jupi-
San Vicente Agrarian Reform 
Beneficiaries and Farmer 
Association (JUSAVARBEFA) ng 
Gubat.
Ang iba pang anim na ARBO 
na nag-renew ng kanilang mga 
kontrata sa SMMGHHSC ay ang 
mga sumusunod: Sogoy Natural 
Agricultural Grower (SINAG) 
and Mayon Farmers Association 
(MAFA) sa  Castilla, Sorsogon 
Agro-Aquatic Development 
Cooperative (SAADECO) 
at Maharlika Development 
Cooperative (MADECO) sa 
Sorsogon City, at Calateo Farmers 
Association (CAFA), at Gubat 
Special ARC Farmers Association 
(GSARCFA) sa bayan ng Gubat.

pagpapaupa o anumang uri ng 
paghahatid ng benepisyaryo ng 
karapatan ng pagmamay-ari, 
karapatang gamitin, o anumang 
usufructuary na karapatan sa lupang 
nakuha bilang benepisyaryo.
Binalaan niya ang mga ARB laban 
sa pagbebenta ng mga titulo ng lupa 
na iginawad sa kanila sa ilalim ng 
Comprehensive Agrarian Reform 
Program (CARP).
Ilan sa mga problemang idinulog 
sa kanila sa isinagawang libreng 
konsultasyon, ay ang problema sa 
sukat sa lupa at problema sa  mga 
paglalagay ng mohon.
Ang paglulunsad ng ‘Lawyers 
to the Benepisyaryo’ ay isinabay 
sa pamamahagi ng DAR ng mga 
titulo, pagkakaloob ng kagamitang 
pangsaka at abono sa mga ARBOs 
sa nabanggit na bayan.
Ang “Lawyers to the 
Benepisyaryo,” ay isang proyekto 
ng DAR na nagbibigay ng libreng 
legal na tulong at konsultasyon sa 
mga ARB.

DAR inilunsad ang programang ‘Lawyers to the Benepisyaryo’ sa Romblon

DAR chief namahagi ng e-titles sa mga 
magsasaka ng Western Visayas

Mga kooperatiba sa Sorsogon nag-renew ng kontrata 
para magsuplay ng pagkain sa mga kulungan at ospital
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Nagkaloob kamakailan ang Department 
of Agrarian Reform (DAR) sa lalawigan 
ng Quirino ng Php 2.67-milyong halaga 
ng mga makinarya at kagamitang 
pangsaka sa mga piling agrarian 
reform beneficiaries organizations 
(ARBOs) sa Western Aklan District 
upang  mapalakas ang kalagayan ng 
ekonomiya, mapabuti ang operasyon 
sa agrikultura at mapahusay ang pag-
access sa pamilihan.
Nagpasalamat si Eligene Tayco, 
tagapangulo ng Aparicio Agrarian 
Reform Cooperative, Aparicio, Ibajay  
sa pambansang pamahalaan para sa 
mga makinarya at kagamitan pangsaka 
na kanilang natanggap.
“Patuloy kaming tinutulungan ng 
DAR at ng pambansang pamahalaan 
sa ating mga aktibidad sa marketing sa 
pamamagitan ng paggamit ng common 
service facility sa paghahatid ng aming 
mga produkto sa merkado,” ani Tayco.
Ipinagkaloob ni Agrarian Reform 

Secretary Bernie F. Cruz, kasama 
si Western District of Aklan 
Congressman Teodorico T. Haresco 
Jr. ang mga makinarya at kagamitan 
pangsaka  sa Naisud covered court, 
Barangay Naisud, Ibajay, Aklan.
“Sana ay pangalagaan ninyong  
mabuti ang mga ipinagkaloob 
naming mga makinarya at 

humigit-kumulang 1.368 milyong 
ektarya ng lupa sa buong bansa.
“Mas maganda ang pag-iisyu ng 
hiwalay na titulo para sa bawat 
magsasakang-benepisyaryo dahil 
nagbibigay-daan ito sa kanila na 
magkaroon ng malinaw at tiyak 
na pagmamay-ari ng mga parsela 
ng lupa na kanilang binubungkal,” 
aniya.
Sinabi ni Western Visayas Regional 
Director Atty. Sheila Enciso na sa 
ilalim ng proyektong SPLIT, ang DAR 
ay magbabahagi ng mga iginawad 
na lupa na sakop ng CCLOA. Ito 

aniya ay mangangahulugan na ang 
bawat magsasakang-benepisyaryo 
pagkakalooban ng indibidwal na 
titulo batay sa aktwal o particular 
na bahagi ng lupa na kanilang 
binubungkal.
“Ang 179 e-tiles na ipinamahagi sa 
isang daan at animnaput-isang (161) 
ARBs ay matatagpuan sa lalawigan 
ng  Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, 
Iloilo, Negros Occidental 1 and 
Negros Occidental 2 na sumasaklaw 
sa kabuuang 249.8389 ektaryang 
lupang pang-agrikultural,” ani 
Enciso.

Pinahalagahan ni Enciso ang 
pagsusumikap at dedikasyon ng 
mga kawani  ng DAR-Western 
Visayas, kasama ang DAR-SPLIT 
team, partner-agencies, at  mga 
ARB ng ahensya para sa maayos na 
pagpapatupad  ng proyekto.
Ayon kay  Provincial Agrarian 
Reform Program Officer II Ma. 
Teresa Valencia na naresolba ng 
proyekto ang hidwaan sa paglalaan 
at paglalarawan ng mga lupa mula sa 
CCLOAs na inisyu sa unang yugto 
ng programa.
Isiniwalat niya na sa lalawigan ng 

Aklan,ang 89 e-tiles o Certificates 
of Land Ownership Award (CLOAs) 
na ipinagkaloob sa pitumpu’t 
walong (78) ARBs na sumasaklaw 
sa 169 ektaryang mga lupang pang-
agrikultural, ay hinati sa 13 e-tiles 
sa Feliciano at 76 mula sa Oquendo, 
Balete.
“Ang hakbang na ito ay magbibigay  
ng pakinabang sa mga magsasaka 
upang sila ay malayang magdesisyon 
kung paano bubungkalin ang kanilang 
mga lupain para sa pinakamabuting 
produksyon,” ani Valencia.

LEGAZPI CITY—Nakatakdang ilipat ng 
Department of Agrarian Reform (DAR) ang 
pamamahala ng P3.7-milyong communal 
irrigation system (CIS) sa isang farmer-
irrigators association sa Camarines Norte 
para palakasin ang produksyon ng palay 
rito.
Sinabi ni Camarines Norte agrarian 
reform chief Camilo A. Del Monte na 
ang proyekto, na pinondohan sa ilalim 
ng Comprehensive Agrarian Reform 
Program (CARP) sa pakikipagtulungan sa 
National Irrigation Administration (NIA) 
- Irrigation Management Office (IMO), 
ay magpapatubig sa mahigit 40 ektaryang 
sakahan, na pakikinabangan ng mahigit 60 
magsasaka, kabilang dito ang mga agrarian 
reform beneficiaries (ARBs) na miyembro 
ng Batobalani Paracale Farmers Irrigators 
Association, Inc.
Sinabi ni Del Monte sa isang pahayag na 
ang inisyal na inspeksyon sa diversion at 
canal lining works sa Barangay Batobalani 
sa bayan ng Paracale ay isinagawa noong 
Pebrero, kung saan aniya ang 966-meter 
lined canal ay ginawa bilang karagdagan 
sa dati nang naipagawang 1,300-meter 
unlined canal.
Samantala, sinabi ni Engr. Carol L. Raola, 
acting Provincial Manager ng NIA-IMO, 
na ang pasilidad ay ipinagawa upang 
matulungan ang mga magsasaka na umani 

ng mas marami at mapataas ang kanilang 
kita.
“Nagsimula ang pagtatayo ng pasilidad 
ng patubig noong Mayo 2021 at natapos 
sa pagtatapos ng taon. Ang pasilidad ay 
pormal na ibibigay sa asosasyon ng mga 
magsasaka pagkatapos makumpleto ng NIA 
ang panghuling inspeksyon nito,” dagdag 
niya.
Sinabi ni Elsa E. Quimson, presidente 
ng samahan ng mga irrigator, na sa 
pamamagitan ng CIS, nilalayon nilang 
magdagdag ng panibagong panahon ng 
pagtatanim at itaas ang kanilang karaniwang 
ani mula 60 cavan kada ektarya hanggang 
80 cavans kada ektarya.
Nangako rin siya na aalagaan ang pasilidad 
dahil ito ay pakikinabangan ng kanilang 
komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay 
ng napapanahon at maaasahang serbisyong 
patubig.
“Kami ay makikinabang nang malaki sa 
proyektong ito dahil ang isa sa aming mga 
pangunahing alalahanin ay ang irigasyon. 
Gumagamit lamang kami ng tubig-ulan 
upang patubigan ang aming mga palayan, 
na nagresulta sa kaunting ani. Gayunpaman, 
sa inisyatibo ng DAR, ang tubig mula sa 
Submakin River ay maaari na ngayong 
umabot sa aming mga sakahan,” dagdag ni 
Quimson.

kagamitang pangsaka, para sa 
kapakanan ng lahat ng miyembro ng 
kooperatiba,” ani Cruz.
Sinabi ni Regional Director 
Atty. Sheila B. Enciso na ang 
mga makinarya at kagamitan sa 
pangsaka, na nagkakahalaga ng Php 
2,698,688.00, ay naging posible 
sa pagsisikap ni Aklan 2nd district 

Representative Haresco, kung saan 
ang proyekto ay nagmula sa Climate 
Resilient Farm Productivity Support 
(CRFPS).
“Layunin ng proyekto na pataasin 
ang produktibidad sa agrikultura 
at kita ng 950 agrarian reform 
beneficiaries (ARBs) at mapanatili 
ang mga aktibidad sa marketing 
ng ARBOs sa pamamagitan ng 
paggamit ng common service 
facility sa paghahatid ng kanilang 
mga produkto sa merkado,” aniya.
Ayon kay Provincial Agrarian 
Reform Program Officer II Teresa 
C. Valencia, ang ipinagkaloob na 
makinarya at  kagamitang pangsaka 
ay ang apat  (4) na unit na delivery/
cargo tricycle, dalawang (2) units 
na mobile rice mill, isang (1) unit 
ng rice reaper mill/harvester at 

DAR ipagkakaloob ang 
P3.7-M patubig sa mga 
magsasaka ng CamNorte

DAR nagkaloob ng Php 2.7 M  mga makinarya at kagamitang pangsaka sa mga 
magsasaka ng Aklan
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Malapatan, Sarangani – The Department of 
Agrarian Reform (DAR) in Sarangani recently 
turned over hauling trucks, with a total cost of 
Php 1.09—million, to two (2) agrarian reform 
beneficiaries’ organizations to boost their 
agricultural productivities.
DAR Assistant Regional Director H. Roldan Ali 
said one hauling truck worth Php 646,000 was 
turned over to Tuguis-Tambili Irrigators Service 
Association, Inc., in the town of Kiamba, while 
the Php 443,500 farm machinery was delivered 
to Sapu Masla
Taliawid Producers Cooperative, in Malapatan.
Ali said the equipment is provided under the 
Linking Smallholder Farmers to Markets with 
Microfinance (LinkSFarMM), a support service 
project that helps improve the production, post-
production and marketing aspects of agrarian 
reform beneficiaries (ARBs).
“These farm machinery will service many of 
our ARBs and smallholder farmers and would 
be a great tool in boosting their agricultural 
productivities,” he said.
Ali added that the more productive their farms are 
the bigger income they would gain, as well.
“The DAR is doubling its effort to pursue progress 
in the countryside and we could achieve this by 
improving the productions of our farmers,” he 
said.
LinkSFarMM is an innovative program of the 
DAR to make smallholder farmers increase 
agricultural productivity and effectively manage 
their agricultural production by applying a value 
chain process, a set of activities performed in 
order to deliver a valuable product.

Lungsod ng Sorsogon — Naglabas 
ang Department of Agrarian 
Reform (DAR) sa lalawigang 
ito ng unang batch ng mga 
computerized titles (C-Titles), na 
igagawad sa mga benepisyaryo ng 
agrarian reform.
Sinabi ni Nida A. Santiago, 

Ang mga pagsisikap na mapabuti ang 
pamumuhay ng mga magsasaka sa Ilocos Sur 
ay nakakuha ng malaking tulong kamakailan 
ng ang Department of Agrarian Reform 
(DAR) ay nagkaloob ng mga imprastraktura 
na nagkakahalaga ng P15.5 milyon at titulo ng 
lupa para sa mga agrarian reform beneficiaries 
(ARBs).
Sa pangunguna ni DAR Secretary Bernie 
Cruz, nagkaloob ang DAR ng dalawang tulay 
na ipinatayo sa ilalim ng proyektong Tulay ng 
Pangulo para sa Kaunlarang Pang-Agraryo 
(TPKP) sa Narvacan at Sto. Domingo.
Ang tulay ay magpapa-bilis at magigiging 
mas mura ang gastos sa transportasyon para sa 
mga magsasaka sa pagdadala ng kanilang mga 
produkto sa iba’t ibang mga pamilihan at sentro 
ng kalakalan.
Sinabi ni Cruz na ang mga suportang serbisyong 
ito ay naglalayong mapabuti ang buhay ng mga 
ARBs at makapag-ambag sa pagpapaunlad ng 
kanayunan.
“Ang mga tulay na ito ay tiyak na magbibigay 
daan sa kaunlaran sa lugar at magbubukas ng 
mga bagong oportunidad sa mga magsasaka at 
residente sa Narvacan at Sto. Domingo,” ani 
Cruz.
Ang mga tulay na matatagpuan sa Barangay 
Kakaldingan sa Narvacan at Barangay Naglaoa-
an sa Sto. Domingo ay nagkakahalaga ng P7.8 
at P7.7 milyon, ayon sa pagkakasunod-sunod. 
Pinondohan ng DAR ang pagtatayo ng proyekto 
ng TPKP at ipinatupad naman ng Department of 
Public Works and Highways.

Matapos ang turn-over ng mga tulay, namahagi 
din ang Kalihim ng certificates of land ownership 
award (CLOAs) sa 34 ARBs.
Sinabi ni Cruz na ang mga indibidwal na 
computerized na titulo ay ibinigay sa ilalim ng 
Support to Parcelization of Lands for Individual 
Titling o SPLIT Project ng ahensya. Ang mga 
lupain na ipinamahagi ay sumasakop sa 16.46 
ektarya na matatagpuan sa mga munisipalidad 
ng San Juan, Suyo at Santiago sa Ilocos Sur.
“Minamadali namin ngayon ang parcellation ng 
mga kolektibong CLOA dahil bumagal ang mga 
proseso dahil sa pandemya. Naglabas kami ng 
mga alituntunin para mapabilis ang pag-proseso 
para masunod ang utos ni Pangulong Duterte 
na tapusin ang pagkuha ng lupa at balanse ng 
pamamahagi sa 2024, ipamahagi ang lahat ng 
mga lupang pag-aari ng gobyerno at hatiin ang 
mga collective CLOA sa mga magsasakang-
benepisyaryong,” ani Cruz.
Ang SPLIT Project na pinondohan ng 
World Bank ay naglalayon na mapabilis ang 
pagpaparsela ng collective certificates of land 
ownership award (CCLOAs) at kalaunan ay 
mag-isyu ng mga indibidwal na titulo ng lupa sa 
mga ARB na dati nang ginawaran ng mga lupain 
sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform 
Program.
Layunin din ng DAR na pahusayin ang 
seguridad sa pagmamay-ari ng lupa at patatagin 
ang mga karapatan sa ari-arian ng mga ARB 
sa pamamagitan ng mabilis na subdivision ng 
humigit-kumulang 1.368 milyong ektarya ng 
lupa sa buong bansa.

dalawang (2) units irrigation pump.
Sinabi ni Valencia na ang nasabing mga 
makinarya at kagamitan  pangsaka ay 
gagamitin ng ARB-members ng San Jose ARBs 
Association, San Jose, Ibajay, Aparicio Agrarian 
Reform Cooperative, Aparicio, Ibajay, BENTCH 

Agrarian Reform Cooperative, Nazareth, 
Buruanga, Rosario Multi-Purpose Cooperative, 
Rosario, Agdugayan ARBs Association, 
Agdugayan, Ibajay, Rizal ARBs Association, 
Rizal, Ibajay, Rizal ARBs Association, 
Rizal, Ibajay, Agdugayan ARBs Association, 
Agdugayan, Ibajay, at Tagas Farmers MPC, 

Tagas, Tangalan.
“Ang mga kagamitang pangsaka ay ipinagkaloob 
upang mapalakas ang kanilang produksyon 
sa sakahan at maseguro na ang kanilang mga 
bukirin ay magbibigay ng sapat na ani upang 
makatulong sa kanilang mga pinansiyal na 
pangangailangan,” ani Valencia.

Mula sa pahina 5

Provincial Agrarian Reform Program 
Officer,
na nakabuo na ang Sorsogon ng 76 
C-Titles na isa-isang igagawad sa 72 
agrarian reform beneficiaries (ARBs) 
sa lalawigan sa Abril ngayong taon.
Ang  mga titulo ay sumasaklaw sa 
pinagsamang lugar na 110  ektaryang 

lupa ay kinuha mula sa 12 collective 
certificates of landdownership award 
(CCLOAs) na hinati kamakailan 
ng DAR sa ilalim ng proyektong 
Support to Parcelization of Lands for 
Individual Titling (SPLIT).
“Ang aming inisyal na output ay 
isang bahagi ng 354.6 ektarya na 

inihanda para hati-hatiin at magawan 
ng  indibidwal na titulo,” sabi ni 
Santiago.
“Nag target kami ng 8,461 ekyarya 
sa Sorsogon para sa SPLIT project, 
at nakapag-verify na kami ng at 

DAR nagkaloob ng 
Php1.09-M hauling 
truck sa mga 
farmers’ org sa 
Sarangani

Mga magsasaka ng Ilocos Sur tumanggap 
ng lupa at mga tulay mula sa DAR

SPLIT News Alert: Sorsogon nagsagawa na 
ng sariling electronic land titles

MARSO 9

MARSO 10

Sundan sa pahina 7



7

Inaasahang lalakas ang ani at kita 
ng mga magsasaka sa Banna at 
Burgos sa lalawigan ng Ilocos Norte 
matapos i-turn over ng Department 
of Agrarian Reform (DAR) ang 
isang tulay at isang solar-powered 
irrigation system noong Marso 9, 
2022.
Sinabi ni DAR Secretary Bernie 
Cruz na ang mga imprastrakturang 
ito ay malaking tulong hindi lamang 
sa mga magsasaka kundi pati na rin 
sa mga residente ng Banna at Burgos.
Pinangunahan ni Cruz ang pag-turn 
over ng solar-powered irrigation 
system (SPIS) na nagkakahalaga ng 
P856,204 sa Nagpatayan Agrarian 
Reform Cooperative upang mapataas 
ang ani ng mga magsasaka.
Ang irrigation system, na 
matatagpuan sa Barangay 
Nagpatayan, ay magpapatubig ng 
hindi bababa sa tatlong ektaryang 
lupang sakahan hanggang sa 
pinakamataas na limang ektarya. 
Mahigit 200 magsasaka sa Banna 
ang makikinabang sa sistema ng 

Ang siyamnapu’t tatlong (93) 
taong gulang na magsasaka 
na si Avelino Domingsil at 
ang kanyang siyamnapu’t 
isang (91) taong gulang na 
kapatid na babae na si Trinidad 
Domingsil-Acoba mula sa 
Batac ay napuno ng kagalakan 
matapos matanggap ang 
kanilang sariling computerized 
land title mula kay Department 
of Agrarian Reform (DAR) 
Secretary Bernie Cruz sa 
isang distribution ceremony 
na ginanap sa Ilocos Norte 
provincial capitol noong Marso 
10, 2022.
“Nag-uumapaw kami sa 
kaligayahan. Nagpapasalamat 
kami sa pamahalaan sa 
programang ito. Hindi namin 
akalain na posibleng magkaroon 
kami ng sariling titulo. 
Nagpapasalamat din kami kay 

irigasyon.
Ang proyekto ay ipinapatupad sa 
ilalim ng Climate Resilient Farm 
Productivity Support (CRFPS) 
project ng ahensya.
Ang isa pang imprastraktura, ang 
isang tulay na nagkakahalaga ng 
P7.3 milyon, ay ipinagkaloob ng 
DAR para sa mga magsasaka at 
residente na naninirahan sa Burgos.
Ang tulay na isinagawa sa ilalim ng 
Tulay ng Pangulo Para sa Kaunlarang 
Pang-Agraryo (TPKP) Project, ay 
magkokonekta sa mga magsasaka at 

residente sa mga karatig bayan at sa 
mga pamilihan.
“Ang tulay ay mag-uugnay sa ating 
mga magsasaka sa mga komersyal na 
lugar kung saan maaari nilang ibenta 
ang kanilang mga ani. Ang layunin 
ay pahintulutan ang ating mga 
magsasaka na maging mas aktibong 
mga kalahok sa lokal na ekonomiya, 
at sa huli, upang mapalawak ang 
kanilang maaabot sa pagbebenta at 
upang magkaroon ng kaunlaran sa 
industriya ng agrikultura ng bansa,” 
ani Cruz.

Ang tulay ay itinayo ng DAR sa 
pakikipagtutulungan sa Department 
of Public Works and Highway 
(DPWH) at ng local government 
unit sa ilalim ng Tulay ng Pangulo 
Program para suportahan ang mga 
agrarian reform beneficiaries.
Ang tulay ay inaasahang mag-aangat 
sa kabuhayan ng hindi bababa sa 
500 magsasaka at residente mula 
sa limang barangay ng Nagsurot 
agrarian reform community sa 
Burgos.

least 798 ektarya na may 84 CCLOAs 
na nakakalat sa 13 munisipalidad,” 
paliwanag ni Santiago.
Iniulat ni Santiago na nasa 6,255 
ARB sa lalawigan ang inaasahang 
makakakuha ng sariling titulo ng 
lupa bilang resulta ng proyektong ito 
hanggang 2024.
“Ang pangako ng Field Validation Team 
(FVT), kasama ang pakikipagtulungan 
sa Registry of Deeds dito, ay naging 
matagumpay,” ani Santiago.
Ang FVT ay binubuo ng isang legal 
officer, geodetic engineer, mga 
processor, environmental social 
safeguard support staff, at taga-tala 
(documenter).

Ang P24-bilyong SPLIT project ay pinondohan ng World Bank 
at ipinatutupad ngayon ng DAR sa 78 lalawigan sa buong bansa. 
Nilalayon nitong hatiin ang mga kolektibong titulo ng lupa at 

gawing mga indibidwal na titulo. Ito 
ay magpapahintulot sa bawat ARB na 
maging ganap na may-ari ng lupa, pati 
na rin ang pagkakaroon kumpletong 
kontrol sa pagsasaka nito.
Ang proyekto na nagsimula noong 
Oktubre 2020, ay magtatapos sa 2024. 
Ang DAR ay ang nangungunang 
ahensya sa pakikipagtulungan ng 
Department of Environment and 
Natural Resources (DENR), Land 
Registration Authority (LRA), 
Registry of Deeds (ROD), Land Bank 
of ang Pilipinas (LBP), National 
Commission on Indigenous Peoples 
(NCIP), at ang Department of Interior 
and Local Government (DILG).

Secretary Cruz sa pagpapabilis 
ng proseso,” ani Domingsil at 
ng kanyang kapatid na babae na 
mahigit 60 taon nang nagsasaka 
ng lupa.
Sinabi ni Cruz na ang titulo 
ng lupa ng magkapatid 
na Domingsil ay kabilang 
sa collective certificate 
of landownership award 
(CCLOA). Aniya, 
nakatatanggap na ang mga 
magsasaka ng sarili nilang 
mga titulo dahil sa proyektong 
Support to Parcelization of 
Lands for Individual Titling 
project o SPLIT.
Ang SPLIT Project na 
pinondohan ng World Bank 
ay naglalayong mabilis na 
masubaybayan ang land 
subdivision/parcelization ng 
CCLOAs at kalaunan ay mag-
isyu ng mga indibidwal na 

titulo ng lupa sa mga agrarian 
reform beneficiaries (ARBs) 
na dati nang napagkalooban ng 
mga lupain at collective CLOA 
sa ilalim ng Comprehensive 
Agrarian Reform Program.
“Ang paghahati-hati ng CCLOA 
upang maging indibidwal na 
titulo ay isang mahirap na 
proseso. Hindi ito madaling 
gawain. Nagkaroon kami ng 
mga problema ngunit sa sipag 
at tiyaga, natupad namin ang 
aming mandato at sa wakas ay 
naibigay namin ang mga CLOA 
sa mga ARBs,” ani Cruz.
Ang mga Domingsil ay 
kabilang sa 20 masayang ARB 
na nakatanggap ng kanilang 
mga CLOA matapos magsimula 
ang SPLIT project noong 2020.
Sa araw ding iyon, nag-turn over 

DAR namahagi ng C-titles, tulay at pasilidad sa mga 
magsasaka ng Ilocos Norte

Mga magsasaka sa Ilocos Norte tumanggap ng 
irigasyon at tulay mula sa DAR
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mga magsasaka na sumapi sa mga 
agrarian reform beneficiaries’ 
organization (ARBO) at binigyang 
diin ang kahalagahan sa pagsali sa 
mga asosasyong ito. 
“Idinadaan natin ang mga support 
service project sa pamamagitan 
ng mga ARBO. Nagkakaloob tayo 
ng mga tractor, farm input at iba 
pang makinarya, upang suportahan 
ang mga ARB at mapaunlad ang 
kanilang mga pamumuhay.  Hindi 
natin mabibigyan ang lahat ng paisa-
isa, kung kaya’t mahalaga na sumapi 
sila sa mga ARBO,” aniya. 
Sinabihan ni Panumpang ang mga 
magsasaka na sagutin ang mga 
questionnaire ng tapat upang ang 
ahensiya ay makapagbigay ng 
suportang naaayon sa kanilang 
panangailangan.
“Sa pamamagitan ng mga 
questionnaire mabilis nating 
malalaman ang suportang kailangan 
ninyo sa upang maging produktibo 
ang inyong lupain at maiiwasan 
natin ang mga hindi kailangang 
gawain na makapag-aantala sa 
inyong pag-unlad,” aniya.   
Ang aktibidad na ito ay naaayon sa 
Memorandum 257 Series of 2020, 
kung saan ang Special Concerns 
Office ay inatasang magsagawa 
ng CLOA Validation alinsunod sa 
direktiba ni Pangulong Rodrigo 
Duterte.

Binisita kamakailan ng Department 
of Agrarian Reform (DAR) ang mga 
komunidad sa  Koronadal City sa 
South Cotabato upang alamin ang 
epekto ng Comprehensive Agrarian 
Reform Program (CARP) sa 
kabuhayan ng mga agrarian reform 
beneficiary (ARB).
Pinangunahan ni DAR Special 
Concerns Office Undersecretary 
Carim Panumpang ang validation 
activity upang malaman ang mga 
mahalagang isyu, problema at 
alalahanin sa pagpapatupad ng 
CARP. 
Sinabi ni Panumpang na ang 
departamento ay nagva-validate 
ng mga emancipation patent (EP) 
at certificate of land ownership 
award (CLOA) na ipinamahagi 
sa mga ARB upang magkaroon 
ng reliable at updated number ng 
mga EP/CLOA at upang malaman 
din kung ang mga magsasaka 
na nakasaad sa titulo pa rin ang 
aktwal na nagbubungkal ng lupang 
ipinagkaloob sa kanila. 
Sa pamamagitan ng gawaing ito, 
malalaman ng DAR ang tunay na 
economic condition ng mga ARB 
sa iba’t ibang  agrarian reform 
community at upang malaman 
kung ang mga support service na 
kanilang tinaggap at tatanggapin 
pa ay makapagpapabuti sa kanilang 
agricultural production.
Pinayuhan ni Panumpang ang 

Pinangunahan ni Department of 
Agrarian Reform (DAR) Secretary 
Bernie Cruz ang panunumpa sa 
panunungkulan sa pwesto ng 66 
na mga opisyal sa pamamagitan ng 
birtwal na panunumpa.
Sinabi ni Cruz na ang mga bagong 
itinalagang opisyal ay binibigyan 
ng napakalaking responsibilidad 

ang Kalihim ng tulay, ang Sumader 
bridge sa Batac City na ipinatayo sa 
ilalim ng Tulay ng Pangulo Para sa 
Kaunlarang Pang-Agraryo (TPKP) 
Project.
Sinabi ni Cruz na ang tulay ay 
nag-uugnay na ngayon sa limang 
barangay ng Pasuc agrarian reform 
community sa mga karatig na lugar 
kung saan ito ay nagbubukas ng mga 
pagkakataon para sa mga ARB at iba 
pang magsasaka upang mapahusay 
ang kanilang produksyon at kita 
para sa kanilang mga pamilya.

“Ang proyektong ito ay karaniwang 
layunin ng DAR at iba pang ahensya 
na tulungan ang komunidad na 
malampasan ang matagal na nilang 
problema na humahadlang sa 
transportasyon ng mga kalakal sa 
merkado at paghahatid ng serbisyo 
publiko sa lugar,” ani Cruz sa turn-
over ceremony.
Nag-turn over din ang DAR ng 
food processing facility sa mga 
magsasaka ng Sirmata Multi-
Purpose Cooperative sa Badoc.
Ang pasilidad ay ay ipinatupad sa 
pamamagitan ng proyektong Village 

Level Farm-focused Enterprise 
Development (VLFED), at 
pakikinabangan ng 120 magsasaka. 
Ang pasilidad ay gagamitin sa 
pagproseso ng mga produktong 
pagkain na gawa sa saging.
“Ang pasilidad ay ibinigay upang 
tulungan silang mapabuti ang 
kalidad kanilang mga produkto at 
mapataas ang kanilang mga benta,” 
sabi ni Cruz.
Sinabi ni Sirmata chairman 
Justo Espejo, Jr. na malaki ang 
maitutulong ng pasilidad sa  pagtaas 
ng kanilang benta.

“Ngayong mayroon na kaming 
ganitong pasilidad, posible na ang 
aming planong pagpapalawak. 
Bukod sa banana chips, gusto 
naming magdagdag ng banana bread 
at banana cake sa aming product 
line,” sabi ni Espejo.
Sinabi ni Cruz na sa pamamagitan ng 
VFLED project, ang mga miyembro 
ng kooperatiba ay sasailalim sa 
technical skills at capacity-building 
training na iniaalok ng DAR para 
makamit ang self-reliance at market 
competitiveness.

sapagkat sila ang mag-aambag sa 
ikagaganda at ikauunlad ng bansa.
“Sa mga pagsubok na ito na dala 
ng pandemya, pinatunayan ng 
mga magsasaka na nagagampanan 
nila ang napakahalagang papel 
ng pagseseguro na ang bansa ay 
mayroong makakain. Sa inyong 
katungkulan ngayon, kayo ay 

inaatasang alagaan ang kanilang 
kapakanan. Bigyan ninyo ang ating 
mga magsasaka ng tulong, suporta at 
kapangyarihan,” paalala ni Cruz sa 
mga opisyal.
Sumumpa kay Cuz ang  na 66 na 
opisyal na kinabibilangan ng mga 
sumusunod na ranggo: assistant 
secretary, director, provincial 
agrarian reform program officers 
(PAROs), at mga provincial agrarian 
reform adjudicators (PARADs).
Sa kanyang talumpati, 

pinapaalalahanan ni Cruz ang mga 
bagong itinalagang opisyal sa 
kanilang obligasyong maglingkod 
nang may integridad at gampanan 
ang kanilang mga tungkulin nang 
may lubos na kahusayan, katapatan, 
at kakayahan.
“Makakaasa kayo sa aking buong 
suporta hangga’t nilalabanan ninyo 
ang anumang tukso na makakapinsala 
sa inyong pagkatao at reputasyon 
bilang mga pampublikong 
tagapaglingkod ng DAR,” ani Cruz.

Cruz pinamunuan ang birtwal na panunumpa ng 66 
na opisyal ng DAR

DAR inalam ang economic condition 
ng mga magsasaka, sinuri ang 

epekto ng CARP sa Koronadal City
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Labing-walong (18) bagong promote na kawani ng Department of 
Agrarian Reform (DAR) sa Western Visayas ang nanumpa sa isang 
simpleng seremonya na ginanap sa Kalibo, Aklan, upang gampanan ang 
kanilang mga tungkulin at responsibilidad na paglilingkuran hindi lamang 
ang mga agrarian reform beneficiaries (ARBs) ng repormang agraryo, 
kung hindi pati na rin ang mga may-ari ng lupa at iba pang stakeholder ng 
comprehensive agrarian reform program (CARP).
Pinayuhan ni DAR Secretary Bernie F. Cruz, na nangasiwa sa oath-
taking, ang mga bagong promote na empleyado na magtulungan nang may 
dedikasyon at pangako na parang isang pamilya.
“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 Regional Director Atty. Sheila B. Enciso na labing-apat (14) 
na Municipal Agrarian Reform Program Officers at apat (4) na division 
chiefs, ang na promote upang tumulong sa ahensiya sa pagpapa-igting ng 
pagpapatupad sa CARP.
Binigyang-diin ni Enciso na ang mga programa at serbisyo sa ilalim ng 
CARP ay makakamit sa pamamagitan ng pangako ng mga opisyal at 
empleyado ng DAR na maging mabuting tagapaglingkod ng bayan.
Tinukoy ni dating Senior Agrarian Reform Program Officer (SARPO) 
Clytemnestra Refugio, isa sa 18 na bagong promote na Municipal Agrarian 
Reform Program Officer (MARPO), na tatlong (3) dekada ng nagsisilbi 
sa departamento, ang kahalagahan ng pagkakaroon ng pasensya upang 
maabot ang mga hangarin sa buhay.
Sinabi niya na malaking pagpapala ang promosyon ngunit may kasama  
itong malaking responsibilidad dahil ang agrarian reform program ay isang 
natatanging programa ng pamahalaan na nagtataguyod ng pagkakapantay-
pantay, katarungang panlipunan, seguridad sa pagkain at layuning maibsan 
ang kahirapan sa kanayunan.
“Lubos akong pinagpala bilang naging bahagi ng programa at nasaksihan 
ko ang pagbabago ng pamumuhay  sa kanayunan dahil sa pagpapatupad 
ng programang ito. Ngayon ay napagtanto ko na narito ako hindi aksidente 
ngunit bilang may layunin na maglingkod sa publiko,” pagtatapos niya.

DAR-WESTERN VISAYAS  NAGDIWANG 
SA PROMOSYON NG KANILANG 18 

EMPLEYADO
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Dahil sa pagpapatupad ng konsepto 
ng One-Aklan, pinagsama-sama 
ng Department of Agrarian 
Reform (DAR), Department of 
Agriculture (DA), Department of 
Labor and Employment (DOLE), 
Technical Education and Skills 
Development Authority (TESDA) 
at Philippine Crop Insurance 
Corporation (PCIC)  ang kanilang 
pondo at namahagi ng tulong 
pinansyal at in-kind na tulong sa 
mga magsasaka at sa mga agrarian 
reform beneficiaries (ARBs) sa 
ikalawang distrito ng Aklan.
Pinangunahan nina DAR Secretary 
Bernie Cruz kasama si Aklan 2nd 
district representative Teodorico 
Haresco, Jr. at Western Visayas 
Regional Director Sheila Enciso 
ang pamamahagi ng mga tseke sa 
Naisud Covered Court, Barangay 
Naisud, Ibajay, Aklan.
Ipinahayag ni Enciso na ang 
DOLE Integrated Livelihood 
Program (DILP) o “Kabuhayan” 
ay namahagi ng mga tseke sa 
halagang PhP 1-Milyon bilang 
grant sa bawat isa sa limang (5) 
agrarian reform beneficiaries’ 
organizations (ARBOs) sa 
naturang lugar.
“Ang mga ARBO na ito ay 
kasalukuyang  nagsasagawa  
ng mga negosyong pang-
ekonomiya sa kanayunan sa 
kani-kanilang komunidad para sa 
kapakinabangan ng kanilang mga 
miyembro,” ani Enciso.
Sinabi ni Provincial Agrarian 
Reform Program Officer II Ma. 
Teresa Valencia na ang tumanggap 
ng mga ARBO sa Western District 
ay  ang 1) Numancia Vegetables 
and Fruit Farmers Multi-Purpose 
Cooperative (NVFFMPC) ng 
Numancia para sa kanilang 
consumer store at processing 
center ng kanilang mga gulay at 
prutas;  2) Monlaque Agrarian 
Reform Cooperative ng Monlaque, 
Ibajay para sa kanilang consumer 

Pinadali kamakailan ng 
Department of Agrarian 
Reform (DAR) sa lalawigan 
ng Pampanga ang renewal ng 
marketing agreement sa pagitan 
ng Santo Tomas-San Luis Farmers 
Association, Inc., isang agrarian 
reform beneficiaries’ organization 
(ARBO), at ng Bureau of Jail and 
Management Penology (BJMP) 
upang tustusan ang nutritional at 
food requirements ng mga person 
deprived of liberty (PDL) sa 
naturang lugar.
Ang ARBO ay magtutustos ng mga 
gulay, prutas at poultry product 
sa Angeles, Guagua, Arayat, at 
San Fernando jail dormitories.Sa 
mensahe ni DAR-Central Luzon 
Regional Director James Arsenio 
Ponce sinabi nya na ang agreement 
na ito ay itinakda sa ilalim ng 
Enhanced Partnership Against 
Hunger and Poverty Program, 
isang initiative ng pamahalaan 
upang tugunan ang kagutuman 
at kahirapan sa pamamagitan 
ng pagsasanib-pwersa ng mga 
ahensiya ng pamahalaan.
“Sa tie up na ito, ang Santo Tomas-
San Luis Farmers Association, 
Inc. ay muling nagkaroon ng 
matatag na merkado Ang BJMP, 
na isang institutional buyer, ay 
makatatanggap ng regular na 
suplay ng agricultural products 

TAGBINA, Surigao 
del Sur-- Nagkaloob 
kamakailan ang 
Department of Agrarian 
Reform (DAR) ng 
isang bodega sa mga 
magsasakang-miyembro 
ng Progressive Agrarian 
Reform Beneficiaries 
(PARBEMCO) at isang 
mini-hauling truck sa 
Nagkahiusang Mag-

store enhancement; 3) Kalipunan 
ng Maliliit na Magniniyog ng 
Napaan (KAMMANA) Multi-
Purpose Cooperative, sa Napaan, 
Malay, para sa enhancement ng 
kanilang meat shop at rice trading; 
4) Fatima Agrarian Reform 
Cooperative sa Bulabod, Malinao 
para sa enhancement ng kanilang 
palay buying at rice trading; at 
ang 5)  Dumlog Coconut Farmers 
(DUCOFA) Multi-Purpose 
Cooperative of Dumlog, Malay 
para sa enhancement ng kanilang 
consumer store na may rice 
retailing at wholesaling.
“Dahil sa mga tulong na ito, 
magkakaroon sila ng  pagkakataon 
mapanatili ang kanilang mga 
negosyo sa gitna ng pagbangon 
mula sa pandemya,” aniya.
Samantala, may kabuuang 
labing-anim (16) na  ARBs ang 
tumanggap  ng indemnity cheques, 
na binubuo ng  tatlong (3) ARB 
mula sa Ibajay,  dalawa (2) mula sa 
Tangalan, at  labing-isa (11) mula 
sa Makato na nagkakahalaga ng  
Php117,000.00. Isang kabuuang 
indemnity fund na nagkakahalaga 
ng Php3,371,080.50 ang 
ipinagkaloob din  sa 871 
mangingisda at magsasaka.
Pinagagaan ng DA at ng PCIC 
ang kalagayan ng mga magsasaka  
at  ng mga ARB na dumanas ng 
pagkalugi  dahil sa mapangwasak 
na bagyong dumating kamakailan.
Upang maging kwalipikado sa 
coverage para sa crop insurance, 
ang mga benepisyaryo ay 
kailangang nakalista sa Registry 
System for Basic Sectors in 
Agriculture (RSBSA) ng DA 
na ang kanilang mga rekord ay 
kailangang i-update taun-taon.
Ang prinsipyong One-Aklan ay 
magbubunga  ng tulong upang 
makabalik sa nais na antas ng 
produktibidad at  mas maayos na 
seguridad sa pagkain.

para sa food consumption ng mga 
PDL,” ani Ponce. 
Idinagdag pa niya na win-win 
agreement ito sa magkabilang 
panig dahil nakaiwas ang ARBO 
sa mga middlemen o third party 
upang magkaroon ng established 
buyer, habang ang BJMP naman 
ay nakaseseguro ng mura at 
sariwang agri-product.
“Sa aming bahagi ngayon ay 
patuloy na suportahan ang mga 
magsasaka at mga ARBO upang 
palakasin ang kanilang agricultural 
production at mas lalo pa silang 
i-engage sa mga agribusiness 
activity,” ani Ponce.
Noong nakaraang Disyembre, 
ang DAR sa pamumuno ni Ponce 
ay nagkaloob ng hauling truck sa  
Sto. Tomas - San Luis Farmers 
Association, Inc. upang gamitin 
nila sa paghahatid ng mga agri 
products.
Samantala, nagpasalamat si 
ARBO chair Fredeliza Miranda, 
mula Sto. Tomas sa bayan ng San 
Luis, sa BJMP sa patuloy nitong 
pagtangkilik sa kanilang mga 
produkto.
“Gusto ko ring pasalamatan 
ang DAR sa kanilang patuloy 
na suporta at walang kapaguran 
na pagpapalakas sa aming mga 
maliliit na magsasaka,” aniya.

uuma sa Guinhalinan Development Cooperative (NAGMASAGUICO).
Sinabi ni Provincial Agrarian Reform Program Officer Leoncio Bautista, 
Jr. na ang bodega ay gagamitin ng 263 magsasakang-miyembro ng 
PARBEMCO sa pangangalakal at pagbebenta ng kanilang mga inaning 
kape.

DAR, DA, DOLE, TESDA at PCIC pinagsama 
ang kanilang pondo namahagi ng tulong 
pinansyal sa mga magsasaka sa Aklan

ARBO-BJMP muling nagsanib upang tustusan 
ang pagkain ng mga bilanggo sa Pampanga

Mga magsasaka sa Surigao del Sur tumanggap ng 
post-harvest facility at hauling truck mula sa DAR

MARSO 15 MARSO 16

MARSO 17

Sundan sa pahina 10



10

“Malaki ang maitutulong ng 
pasilidad na ito sa mga magsasaka ng 
PARMBEMCO sa pagsasama-sama 
ng kanilang inaning kape sa loob 
ng Barobo, Tagbina agrarian reform 
community (ARC). Bilang coffee 
consolidator, mabubuksan ang mga 
oportunidad sa mga magsasaka hindi 
lamang sa ARC kung hindi maging 
sa iba pang lokalidad,” ani Bautista.
Ang P2.3-milyong bodega ay 
bahagi ng value-chain equipment 
support ng Project Convergence 

Palo, Leyte - Namahagi si 
Pangulong Rodrigo Roa Duterte 
nitong Huwebes, Marso 17, ng may 
kabuuang 576.7 ektaryang lupaing 
pang-agrikultural mula sa iba’t 
ibang bayan ng Eastern Visayas 
region sa kanyang pagbisita upang 
pasinayaan ang Provincial Capitol 
building ng Leyte.
Ang mga ipinamahaging lupa na 
may sukat na 530.15 ektarya, ay 
mula sa mga lalawigan ng Leyte 
kabilang na ang: Western Samar, 
25.2628 ektarya; Northern Samar, 
17.3871 ektarya; at Southern Leyte, 
3.5898 ektarya.
Sa mga lupaing ito, 89 ektarya mula 
sa bayan ng San Isidro sa Leyte 
ay ipinamahagi sa 446 na dating 
rebelde.
Ayon sa Pangulo ang pamamahagi 
ng lupa sa mga rebel returnee ay 
bahagi ng programa ng pamahalaan 
upang tapusin ang mahigit 50 
taong-insurgency problem.
“Kailangan na nating tapusin ang 
problema at isa sa dahilan nito 

Inilunsad kamakailan ng 
Department of Agrarian 
Reform (DAR) sa lalawigan ng 
Nueva Ecija ang pinakabagong 
na Farm Business School (FBS) 
upang matulungan ang mga 
magsasakang-benepisyaryo 

Nagkaloob kamakailan ang 
Department of Agrarian Reform 
(DAR) sa North Cotabato ng gusali 
ng opisina na may cardava banana 
consolidation facility sa B’laan 
Klayag Amda de Du Sansato 
Agrarian Reform Beneficiaries’ 
Cooperative upang mapalakas ang 
kanilang marketing activity.
Ayon kay Provincial Agrarian 
Reform Program Officer II 
Charish Paña ang pasilidad, na 
matatgpuan sa Bacong, Tulunan, ay 
nagkakahalaga ng Php 543,000.00 
at ipinagkaloob sa ilalim ng Linking 
Smallholder Farmers to Markets 
and Microfinance (LinkSFarMM) 
project. 
“Napakapalad ninyo na napili 
kayong recipient organization ng 
proyekto dahil mapalalakas nito 
ang agricultural productivity ng 
inyong kooperatiba na nasa ilalim 
ng collective marketing ng cardava 
banana,” ani Paña.
Hinimok din ni Paña ang 
mga opisyal at miyembro ng 
organisasyon na magtalaga ng 
komite na titingin sa operasyon at 
pagpapanatili ng pasilidad.
Samantala, binigyang diin naman 
ni Chief of Support Services 
Emelita Mayol, ang kahalagahan 
ng partisipasyon, kooperasyon at 
transparency sa pagpapanatili ng 
proyekto. 
“Sa bagong pasilidad, maaari 

on Value Chain for Rural Growth 
and Empowerment (ConVERGE) 
para sa mga magsasaka ng kape sa 
Tagbina.
Nagpasalamat si Chairperson Jerry 
Tagono ng PARBEMCO para sa 
ipinagkaloob na proyekto. “Ito ay 
sagot sa aming hiling na magkaroon 
ng isang bodega para sa aming 
negosyo sa pangangalakal ng kape. 
Magkakaroon na kami ng storage 
facility para sa pag-iimbak ng tuyong 
binhi ng kape na pinagsama-sama 

mula sa mga kalahok na kooperatiba 
at tutulong sa amin na mapanatili 
ang magandang kalidad ng aming 
binhi ng kape,” aniya.
Nagbigay din ang DAR ng mini-
hauling truck sa 3,188 magsasakang-
miyembro ng NAGMASAGUICO 
para sa kanilang pangangalakal ng 
kopra.
“Ang hauling truck na ito ay 
gagamitin sa pagbibiyahe ng kopra at 
magbibigay sa NAGMASAGUICO 
ng pagkakataon na magpatuloy at 

mapanatili ang kanilang negosyo 
sa gitna ng banta ng mga natural 
na kalamidad at ng pandemya,” ani 
Bautista.
Sinabi ni Chairperson Nelia 
Lendio ng NAGMASAGUICO, 
“Ito ay isang malaking pagpapala 
sa panahon ng pandemya, isang 
patunay na sa pamamagitan ng 
DAR, ang pamahalaan ay kasama 
namin sa hirap ng panahong ito.”

ay ang problema sa lupain,” ani 
Duterte.  
Sinabi naman ni DAR Secretary 
Bernie F. Cruz, na kaagapay ni 
Duterte sa pag-aabot ng lupa, na 
tinupad ng Chief Executive ang 
kanyang pangako na ang mga 
rebeldeng nagbabalik-loob ay 
pagkakalooban ng iba’t ibang 
suporta mula sa pamahalaan.  
“Bibigyan natin sila ng mga training 
at farm equipment upang maging 
produktibo ang mga lupain nila at 
maging  self-sufficient farmers,” 
aniya.
Inihayag din ni Cruz na ang 
pamamahagi ng lupa sa mga 
rebel returnee, na ngayo’y mga 
peace builder at agrarian reform 
beneficiary, ay ang kontribusyon ng 
DAR sa National Task Force to End 
Local Communist Armed Conflict, 
“whole-of-nation” approach 
na programa ng pamahalaan sa 
paglutas kasalukuyang communist 
rebellion sa bansa.

kayong magsimula ng dagdag 
na negosyo at iba pang aktibidad 
na makadaragdag sa inyong kita 
dahil ang DAR at LinkSFarMM 
ay kasama ninyo sa iba’t ibang 
hakbangin sa pag-unlad,” aniya. 
Ang LinkSFarMM ay isang 
makabagong programa ng DAR 
upang palakihin ang produktibidad 
sa agrikultura ng mga maliliit 
na magsasaka at epektibong 
mapamahalaan ang kanilang 
produkyon sa agrilultura sa 
pamamagitan ng paglalapat ng 
proseso ng value chain, isang hanay 
ng mga aktibidad na ginagawa 
upang makapaghatid ng isang 
mahalagang produkto.
Nagpasalamat naman si Cooperative 
Chairman Gaudencio Ogit sa DAR 
para sa tinanggap nilang bagong 
pasilidad. 
“Ang consolidation center para sa 
cardava banana ay malaking tulong 
sa mga smallholder farmer at sa 
komunidad. Ito ay magsisilbing 
sentro ng operasyon sa aming 
collective marketing kung saan ang 
mga magsasaka ay magdedeliver 
ng kanilang mga produkto tuwing 
Martes,” ani Ogit.   
Sineguro rin ni Ogit sa DAR na 
aalagaan nila ang pasilidad sa 
pamamagitan ng pagtatalaga ng 
mga polisiya para sa operasyon 
at pagpapanatili ng pasilidad, at 
monitoring committee.

na maging negosyanteng-
magsasaka at palakasin 
ang kanilang kakayahan sa 
pagnenegosyo.
Ayon kay DAR Nueva Ecija 
Provincial Agrarian Reform 
Program Officer Eden Ponio na 

ang mga magsasaka binubuo 
sa maliit na grupo upang 
pagsamahin ang kanilang 
kapasidad na magprodyus 
at tumugon sa mga 

Duterte namahagi ng lupang pang-agrikultura 
sa mga dating rebelde

DAR nagkaloob ng pasilidad 
sa mga katutubo ng North 

Cotabato

DAR nagkaloob ng 
pasilidad sa mga 

katutubo ng North 
Cotabato
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pangangailangan ng pamilihan upang kumita ng 
mas malaki.
Sinabi ni Ponio isinagawa ang paglagda 
ng Memorandum of Agreement (MOA) sa 
pagitan ng DAR, local government unit (LGU) 
ng Talavera at Golden Harvest of Talavera 

Upang mapabuti ang produktibidad ng bigas at 
maiangat ang antas ng pamumuhay ng pitumpu’t 
walong (78) agrarian reform beneficiaries (ARBs) 
at miyembro ng sambahayan, ang Department of 
Agrarian Reform (DAR) sa Negros Occidental 
North ay nagkaloob ng PhP1.350,000 halaga ng 
farm machinery and equipment (FME) at agri-
extension services (AES) sa mga miyembro 
ng Barangay Salvacion Farmers Irrigators 
Association sa Barangay Salvacion, Murcia.
Ayon kay DAR-Negros Occidental North 
provincial agrarian reform program officer II 
Teresita R. Mabunay ang inisyatibo ay bahagi 
ng proyektong major crop-based block farm 
productivity enhancement sa ilalim ng Climate 
Resilient Farm Productivity Support (CRFPS) ng 
DAR.
Ipinahayag niya na ang ahensya ay bumili ng 
isang (1) unit na bio-shredder, isang (1) unit na 
hand tractor at isang (1) unit na rubber roll rice 
mill na may housing facility.
“Malaking tulong ang mga makinarya at 
kagamitang pangsaka, dahil mapapahusay at 
mapapanatili nito ang agricultural productivity ng 
ating ARBs,” aniya.
Sinabi ni Mabunay na gagawing mas madali at 
mabilis ng FME ang mga aktibidad sa pagsasaka, 
na magbibigay ng mas maraming oras sa mga 
magsasaka sa iba pang aktibidad at sa kanilang 
mga pamilya.
Idinagdag niya na may kabuuang P350,000.00 
na halaga ng agri-extension services para sa 
teknolohiya at teknikal na pagsasanay ang 
ipinagkaloob din para sa mga ARBs.
Sinabi ni Mabunay na ang AES ay magsasanay 
ng hindi bababa sa limampung (50) magsasakang-
benepisyaryo sa pagtatatag, pangangalaga, at 
pamamahala ng organic farming system.
“Ang mga magsasaka ay bibigyan ng teknolohiya 
at teknikal na mga pagsasanay upang matutunan 
nila ang mga proseso ng produksyon ng organic 
rice, integrated pest management, organic 
concoction preparation at fertilizer production at 
ang operasyon at pagpapanatili ng mga common 
service facility,” aniya.
Nagpahayag naman si Narciso Wilfredo, chairman 
ng Barangay Salvacion Farmers Irrigators 
Association ng kanyang pasasalamat sa DAR sa 
ngalan ng kanilang asosasyon dahil sa pagsisikap 
na tulungan ang mga magsasaka at ARBs.
Nilalayon ng CRFPS na magbigay ng mga 
serbisyo sa pagpapalawig ng agrikultura at suporta 
sa kabuhayan sa mga ARB para magkaroon sila 
ng karagdagang kita at magkaroon ng katatagan 
sa gitna ng mga banta ng pagbabago ng klima.

ILOILO CITY-- Kasalukuyang 
nagsasagawa ang Department 
of Agrarian Reform (DAR) ng 
tatlong araw na environmental 
at social assessment 
consultation workshop para sa 
mga nagpapatupad ng Support 
to Parcelization of Lands for 
Individual Titling (SPLIT) 
Project ng ahensya.
Ang proyekto, na isa sa mga 
pangunahing  gawain ng DAR 
na ipinapatupad sa buong bansa, 
ay naglalayong pahusayin ang 
seguridad ng panunungkulan, 
at palakasin ang mga karapatan 
sa ari-arian ng mga agrarian 
reform beneficiaries (ARBs) 
sa pamamagitan ng subdivision 
ng certificates of land 
ownership award (CLOAs) na 
dating inisyu ng sama-sama ng 
ahensiya.
Sinabi ng National Project 
Director para sa SPLIT na si 
Rene Colocar, na ang aktibidad 
ay nakatutok sa pagtatasa sa 
mga panganib sa kapaligiran 
at panlipunang naranasan ng 
proyekto mula nang magsimula 
ang pagpapatupad ng SPLIT 
noong Pebrero 2020.
Sinabi niya na bago 
ipatupad ang proyekto, isang 
environment and social 
management assessment (ESA) 
ang ginawa upang matukoy 

Multipurpose Cooperative sa 
Barangay Gymnasium, Pag-
asa District, Talavera, Nueva 
Ecija sa layuning gawing mga 
agricultural entrepreneurs 
ang mga agrarian reform 
beneficiaries (ARBs).
“Nais namin gawing kumikita 
ang kanilang mga sakahan 
at maunawaan nila ang 
pagnenegosyo upang matugunan 
nila ang mga hamon sa 
pagmemerkado,” aniya.
Ipinahayag ni Golden Harvest 
of Talavera Multipurpose 
Cooperative Chairman Renato C. 
Dela Cruz na layunin ng naturang 

pagsasanay na magbigay 
ng kaalaman tungkol sa 
marketing o paghahanap ng 
tamang merkado, kung saan 
tinuruan din sila tungkol sa 
bookkeeping at pagtatala ng 
kanilang ani pati na rin ang 
produktong ibinebenta.
“Sa pamamagitan ng 
isang farm plan, ang isang 
magsasaka ay maaaring mag-
aral at maghanda kung ano ang 
nararapat gawin sa kanyang 
lupang sakahan at gamitin 
ang tamang mga pamamaraan 
upang kumita ng mas Malaki 
at upang matukoy kung ano 

ang dapat nilang itanim base 
sa umiiral na panahon, “ aniya.
Tutulungan ng FBS ang mga 
mag-aaral na magsasaka na 
sumailalim sa isang kurikulum 
kabilang na ang pagsusuri 
sa kanilang kasalukuyang 
sitwasyon sa bukid, paggawa 
ng plano sa negosyo at kung 
paano isalin ang planong iyon 
sa aktwal na pagkilos upang 
mas gawing mas kumikita 
ang kanilang sakahan, sa 
pamamagitan ng pamamahala 
ng kanilang sariling negosyo 
sa bukid.

ang posibleng environmental at 
social risk ng proyekto.
“Pagkatapos ng isang taon ng 
pagpapatupad ng SPLIT, nakita 
namin ang mga panganib na 
ito. Ngayon ay oras na upang 
masuri ang mga panganib na 
ito upang matiyak na ang mga 
kaugnay na isyu at alalahanin 
ay matutugunan at gumawa ng 
mga hakbang na malutas ito,” 
ani Colocar.
Upang makakuha ng malinaw 
na larawan ng mga panganib 
na ito sa kapaligiran at 
panlipunan, sinabi ni Colocar 
na ang mga tagapagpatupad 
ng SPLIT ay nagsagawa 
ng tatlong konsultasyon sa 
komunidad sa mga magsasaka 
sa tatlong barangay sa Pototan, 
Iloilo. Ang mga magsasaka 
ay kinapanayam tungkol sa 
mga potensyal na epekto sa 
panlipunan, kapaligiran, at mga 
panganib na may kaugnayan sa 
pag-gawa.
“Nais naming malaman 
sa pamamagitan ng mga 
konsultasyon na ito kung ano 
ang kasalukuyang nararanasan 
ng mga magsasaka sa kanilang 
mga sakahan. Nagbubungkal 
ba sila ng lupa? Nakikita ba 
nila ang magandang epekto 
ng SPLIT project sa kanilang 
pamilya at komunidad? 

Mayroon ba silang mga isyu 
sa seguridad sa kanilang mga 
sakahan? Ano ang kanilang 
ginagawa upang makayanan 
ang pandemya? Gusto namin 
malaman ang kanilang mga 
saloobin sa mga bagay na ito 
upang makapaghanda kami ng 
isang plano upang matugunan 
ang mga isyung ito,” ani 
Colocar.
Sa konsultasyon, muling 
itinuro ng mga tagapagpatupad 
ng SPLIT sa mga magsasaka 
kung ano ang ibig sabihin 
ng proyektong SPLIT. 
Ipinaliwanag din nila ang mga 
pangunahing batas, tuntunin, 
at pamamaraan bago sila 
magkaroon ng kanilang mga 
indibidwal na titulo ng lupa.
Sa pagtatapos ng bawat 
konsultasyon, ang mga 
nakalap na datos ay ipakikita 
sa mga pangkat ng mga 
tagapagpatupad ng SPLIT, at 
mga civil society organizations 
para sa isang workshop sa mga 
datos na ito. Ang workshop 
ay naglalayong magbigay ng 
mga input at dokumentasyon 
para sa updated ESA report ng 
proyektong SPLIT.
Nagsimula ang tatlong araw 
na workshop noong Martes, 
Marso 22 at tatakbo hanggang 
Marso 24 sa Iloilo City.

DAR namahagi ng PhP 1.35- M halaga 
ng makinarya, pagsasanay sa mga 
magsasaka ng Negros Occidental

DAR INALAM ANG MGA PANGANIB SA KAPALIGIRAN 
AT PANLIPUNAN SA PAGHAHATI-HATI NG MGA 

COLLECTIVE CLOA
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General Santos City – Nagsagawa 
kamakailan ang Department 
of Agrarian Reform (DAR) sa 
lalawigan ng Sarangani ng Case 
Build-up training para sa mga Legal 
Officer at Environmental and Social 
Safeguard (ESS) Coordinator 
upang maparsela ng tama at handa 
ang 2,700 ektaryang lupang pang-
agrikultura para sa unang quarter 
ng taon.
Ang parcelization at issuance ng 
certificates of land ownership 
awards (CLOAs) ay ipinatutupad sa 
ilalim ng Support to Parcelization 
of Lands for Individual Titling 
(SPLIT) project upang mapalakas 
ang property ownership at land 
tenure security ng mga agrarian 
reform beneficiary (ARB).
Ayon kay OIC-Provincial Agrarian 
Reform Program Officer (PARPO) 
II Cenon S. Original ang training 
ay magbibigay kaalaman sa 
mga nasabing kawani sa tamang 
pagdodokumento at matugunan ang 
mga kasong gaya ng abandonment 
ng farmer-beneficiary, pagsasanla/
benta, pamimigay ng karapatan sa 
lupa at iba pang kaso bago ito ma-
isyuhan ng individual title.
“Sa ilalim ng SPLIT project, ang 
collective CLOA ay mapaparsela 
sa individual na CLOA, kung 
saan kailangan ang mahigpit na 
pagpapatunay at marami pang 
documentation activities,” aniya.   
Idinagdag pa ni Original na sa 
prosesong ito, ang mga isyu sa 
aktwal na pag-okupa sa lugar 

Magkaroon na ng maayos na 
daan ang mga residente, kabilang 
ang agrarian reform beneficiaries 
(ARBs) ng Kapit-Bisig agrarian 
reform community (ARC) na 
matatagpuan sa Brgy. Ang 
Calipayan, Sta Ignacia, Tarlac,upang 
tumawid sa ilog upang maihatid 
ang kanilang mga produktong 
agrikultural sa mga pinakamalapit 
na pamilihan, sa pagkumpleto ng 
Php 13,781,372.21-halaga ng tulay 
na pinangasiwaan ng Department of 
Agrarian Reform (DAR), sa ilalim 
ng proyektong “Tulay ng Pangulo 
Para sa Kaunlarang Pang-Agraryo 
(TPKP).
Pinangunahan ni DAR Secretary 
Bernie Cruz ang inagurasyon at 
turnover ng nasabing tulay kasama 
si Tarlac Municipal Mayor Nora 
Modomo, at iba pang kinatawan 
mula sa local government unit 
(LGU) ng Sta. Ignacia, Department 
of Public Works and Highways 
(DPWH) at DAR central, regional 
at provincial offices.
“Bukod sa pagbibigay ng 
mas madaling pag-access sa 
mga magsasaka, ang tulay ay 
makatutulong sa mga residente  na 
makakuha ng iba’t ibang serbisyo,” 
ani Cruz
Sinabi ni DAR Central Luzon 
regional director James Arsenio 
Ponce na ang Calipayan- 
Cabugbugan bridge ay nag-uugnay 

Upang paunlarin ang kaalaman 
at kasanayan sa negosyong pang-
agrikultura ng mga magsasaka sa 
Bukidnon, inilunsad kamakailan 
ng Department of Agrarian Reform 
(DAR) ang programang Farm 
Business School (FBS) sa Brgy. 
Talakag, Bukidnon para mas kumita 
ang kanilang mga sakahan.
Sinabi ni Provincial Agrarian 
Reform Program Officer II Fatima 
Aniqa T. Macarambon na naganap 
ang proyekto matapos lumagda ang 
DAR, Department of Agriculture 
(DA), DA-Agricultural Training 

ng isang ARB o hindi ARB 
ay maaaring matuklasan na 
makakapagpaantala sa subdivision 
ng mga landholding, kung saan ang 
pagsasanay na ito ay makakatulong 
sa kanila na maiwasan ang naturang 
pagkaantala.
Sinabi naman ni Field Validation 
Team Legal Officer Hannah Lagare 
na ang training ay napapanahon 
dahil kinakaharap na nila sa 
kasalukuyan ang mga problema sa 
lupain.
“Ang training ay comprehensive, 
ang kaalaman at kakayahan na 
natutunan namin ay makatutulong 
ng malaki upang maisakatuparan 
ang mga target sa proyekto,” aniya. 
Ang mga tagapagsanay sa 
pangunguna ni Original, OIC-
PARPO I Ramonito C. Marciano, 
Special Assistant to the Regional 
Director, Atty. Henry M. Gelacio, 
DAR Regional Office XII OIC-
Chief Agrarian Reform Program 
Officer Leah Ortega at DAR 
Provincial Office Sarangani Chief 
of Legal Division Atty. Kay P. 
Aviles ay nagpahayag ng kanilang 
kumpiyansa na ang mga Legal 
Officers ay mas handa na sa pag-
evaluate ng mga isyu at paghahanda 
ng mga case folder upang i-file 
ang mga kailangang petisyon sa 
pagparsela ng collective CLOA.
Ang DAR provincial office ay 
kasalukuyang naghahanda para sa 
target area ng 10,000 ektaryang 
ipaparsela para sa taong ito.

sa mga kalapit na barangay 
sa economic mainstream at 
nagbubukas ng mga pagkakataon 
para sa mga ARB at iba pang 
mga magsasaka na mapahusay 
ang kanilang produktibidad sa 
agrikultura at kita para sa kanilang 
mga pamilya.
“Layunin ng DAR at ng iba 
pang ahensya ng pamahalaan 
na tulungan ang komunidad na 
mapagtagumpayan ang matagal 
na nilang suliranin sa pagdadala 
ng mga kalakal sa merkado at 
paghahatid ng serbisyo publiko sa 
lugar,” ani Ponce.
Ayon kay Provincial Agrarian 
Reform Program Officer II Jocelyn 
O. Ramones na ang   45.600-meter 
two-lane bridge na ipinatutupad 
sa ilalim ng TPKP ng DAR, ay 
katuwang ang DPWH at LGU ng 
Sta. Ignacia.
“Ang pagkumpleto ng two-lane 
bridge project ay pakikinabangan ng 
may kabuuang 12,000 residente at 
commuters ng dalawang barangay 
ng Calipayan at Cabugbugan, kung 
saan 1,170 ay ARBs,” ani Ramones.
Ang Calipayan Bridge ay kabilang 
sa tatlong (3) tulay na ginawa 
sa Munisipyo ng Santa Ignacia, 
sa ilalim ng TPKP project, na 
kinabibilangan din ng Sapang Bato 
bridge at San Sotero bridge na na-
turn-over na noong nakaraang taon.

Institute, at mga local government 
units sa isang memorandum of 
agreement para tulungan ang 
mga farmer-beneficiaries mula 
sa Lingion Ang Agrarian Reform 
Beneficiaries Association na 
madagdagan ang kanilang kita.
Sinabi ni Macarambon na layunin 
ng FBS na bigyang kapasidad ang 
maliliit na magsasaka na paunlarin 
ang kanilang mga kasanayan sa 
pagnenegosyo, turuan sila kung 
paano pinakamahusay na ma-
access ang merkado, at paunlarin 
ang kanilang mga produktong 

DAR-Sarangani nagsagawa ng training upang 
mapabilis ang pag-subdivide ng 2,700 ektarya ng lupa 

DAR nagkaloob ng Php 14- M tulay 
sa mga magsasaka sa Tarlac

DAR inilunsad ang farm business school 
sa Bukidnon
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TACLOBAN CITY-- Sumigaw 
ng “mission accomplished!” ang 
mga empleyado ng Department 
of Agrarian Reform (DAR) sa 
Eastern Visayas matapos na ibigay 
ni Pangulong Rodrigo Duterte ang 
certificates of land ownership award 
(CLOAs) sa mga dating rebelde 
bilang suporta sa National Task 
Force to End Local Communist 
Armed Conflict (NTF-ELCAC) ng 
pamahalaan.
Sinabi ni DAR Eastern Visayas 
Regional Director Robert Anthony 
Yu na 446 indibidwal na CLOA na 
sumasaklaw sa 89 ektaryang lupa sa 
Sitio Limite, Barangay Daja Daku 
sa San Isidro, Leyte, ang iniabot 
ng Pangulo sa 446 agrarian reform 
beneficiaries (ARBs) sa inagurasyon 
ng bagong Leyte Provincial Capitol 
sa bayan ng Palo.
“Dalawang daan at limampu’t walo 
(258) sa 446 ARB ay dating mga 
rebelde, habang 188 ay aktwal na 
magsasaka,” dagdag ni Yu.
Matatandaang noong Enero 23, 2020, 
sa kanyang pagbisita sa bayan ng 
San Isidro upang i-turnover ang iba’t 
ibang ayuda sa mga dating rebelde, 

LEGAZPI CITY — Apat (4) na 
division chief at 26 municipal 
agrarian reform program officer 
mula sa Albay, Masbate, Sorsogon, 
Camarines Norte, at Camarines 
Sur I at II ang na-promote at 
nanumpa kamakailan na tutulong 
sa departamento sa pagkumpleto ng 

pang-agrikultura. Kadalasan, ang 
kanilang mga produkto ay mga cash 
crop at ipinapasa sa pamamagitan 
ng agrarian reform beneficiaries 
organizations (ARBOs).
“Kami ay magsasagawa ng mga 
pagsasanay para sa mga miyembro 
ng ARBO sa pamamagitan ng isang 
senaryo na parang silid-aralan na may 
walong (8) modules at 25 session. 
Ang mga klase ay isasagawa isang 
araw bawat linggo na gaganapin 
sa kanilang lokalidad para sa mas 

madali silang makapasok,” aniya.
Sinabi ni Macarambon na ang 
aktibidad ay dadaluhan ng  mga 
ARB at non-ARB ARBO members 
bilang kalahok  sa FBS, mga tauhan 
ng DAR provincial office at iba pang 
stakeholder.
“Bilang isang programa sa pag-
aaral, ang pagsasanay ay maaaring 
mapatunayang partikular na kapaki-
pakinabang para sa mga maliliit na 
magsasaka na kasangkot sa paggawa 
ng mga produktong pang-agrikultura 

para sa merkado at nangangailangan 
ng tulong upang gawin ito nang mas 
epektibo,” dagdag niya.
Hinikayat ni Agrarian Reform 
Beneficiaries Development 
Sustainability Program (ARBDSP) 
Chief Engr. Phoebe I. Noval ang 
mga magsasaka na gamitin ang 
kaalaman na kanilang matututunan 
sa programa ng FBS upang mas 
kumikita ang kanilang sakahan sa 
pamamagitan ng pamamahala ng 
kanilang sariling negosyo sa bukid.

Nangako rin ang iba pang ahensya 
ng gobyerno na kasangkot sa 
proyekto ng kanilang buong suporta 
sa programa upang matiyak ang 
pagpapatupad at tagumpay nito.
Ang FBS ay isang forum o lugar 
na pinagsasama-sama ang mga 
magsasaka upang magsagawa ng 
sama-sama at magkatuwang na 
eksplorasyon upang matugunan ang 
mga problema at oportunidad sa 
negosyo at marketing.

inatasan ng Pangulo ang DAR na 
bigyan ang mga dating rebelde ng 
lupa sa ilalim ng Comprehensive 
Agrarian. Reform Program (CARP) 
kung saan maaari silang magsimula 
ng kabuhayan.
Makaraan ang isang taon at walong 
buwan, isang kolektibong CLOA 
na sumasaklaw sa 91.6 ektarya 
ay nabuo at nairehistro ng DAR 
sa Registry of Deeds (ROD). Ang 
kolektibong CLOA ay nahati sa mga 
indibidwal na CLOA, at ipinamahagi 
ng Pangulo noong Marso 17, 2022.
Sa nasabi ring okasyon, 326 na 
CLOA na may kabuuang 487.7 
ektarya ang ipinagkaloob ng Pangulo 
sa mga kinatawan ng ARB mula sa 
bayan ng Leyte at mga lalawigan ng 
Samar, Western Samar at Southern 
Leyte.
Pinuri ni DAR Secretary Bernie 
Cruz, na tumulong sa Pangulo sa 
pamamahagi ng mga titulo ng lupa, 
ang mga empleyado ng DAR-Leyte 
para sa mahusay na trabaho.
Si Cruz ay dumaan sa DAR Leyte 
Provincial Office isang araw bago 
ang pamamahagi, para personal na 
suriin ang mga titulo.

mga natitirang lupaing agrikultural 
na nasasakupan. ng Comprehensive 
Agrarian Reform Program (CARP) 
sa rehiyon ng Bicol.
Bilang mga bagong na-promote na 
opisyal ng Department of Agrarian 
Reform (DAR), pinaalalahanan sila 
ni Bicol Regional Director Rodrigo 

Realubit na laging maging patas sa 
kanilang pagsisilbi sa mga agrarian 
reform beneficiaries (ARBs) upang 
sila ay maging produktibong 
miyembro ng lipunan.
“Tinitingnan natin ito bilang isang 
pribilehiyo, hindi isang gantimpala, 
na patuloy na mapabuti ang ating 
mga serbisyo sa ating mga kliyente. 
Ang pampublikong opisina ay 
isang posisyon ng pagtitiwala ng 
publiko. Ang inyong mga tungkulin 
ay kritikal para sa pagpapabuti ng 
buhay ng mga ARB at mga susunod 
pang mga benepisyaryo,” ani 
Realubit.
Hinimok niya ang mga bagong 
itinalagang opisyal na lalo pang 
magsikap ngayong na-promote na 
sila. Pinayuhan din niya ang mga 
ito na manatili sa tamang landas 

sa kanilang mga natitirang taon sa 
serbisyo publiko.
“Isaalang-alang natin ang 
seremonya ng panunumpa na 
ito bilang isang makabuluhang 
tagumpay sa inyong buhay. Patuloy 
kayong makakikilala ng mga 
bagong tao at makakamit ang iba 
pang tagumpay sa paglipas ng 
panahon, ngunit ang araw na ito 
ay isang pagkakataon kung saan 
masasabi nating, ‘nakamit niyo ang 
tagumpay ng karapt-dapat’,” ani 
Realubit.
Sinabi ni Assistant Regional 
Director for Operations Romulo 
Britanico na kayang hawakan ng 
mga bagong na-promote na opisyal 

DAR Eastern Visayas tinupad ang utos ng Pangulo na 
ipamahagi ang lupa sa mga dating rebelde

Mga bagong promote na tauhan ng DAR-Bicol hinimok na 
magbigay ng patas, de-kalidad na serbisyo sa mga ARB
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ang mga hamon at balakid na 
maaaring dumating sa kanilang mga 
bagong trabaho.
“Tandaan na makatatagpo kayo ng 
mga balakid, ngunit kumbinsido ako 
na sa inyong pagpupursige, pagtuon, 
at determinasyon, malalampasan 
ninyo ang mga ito,” ani Britanico.
“Isaisip na kayo ay naglilingkod 
sa pampublikong sektor, at ito ay 
kritikal na kailangang bumuo kayo 
ng tiwala sa tungkulin na inyong 

ALABEL, Saranggani—Tinatamasa 
na ngayon ng mga magsasaka rito ang 
mas malaking ani matapos na itayo at 
isaayos ng Department of Agrarian 
Reform (DAR) ang dalawang (2) 
pasilidad ng irigasyon sa Barangay 
Kawas at Domolok.
Sinabi ni DAR Secretary Bernie 
Cruz na ang mga proyektong patubig 
na nagkakahalaga ng P18.6 milyon 
ay nagdudulot na ngayon ng mas 
malaking kita sa mga magsasaka rito.
Sinabi ni Cruz na ang mga ito na 
ang mga pasilidad ng irigasyon, 
na ipinatutupad sa ilalim ng Italian 
Agrarian Reform Community 
Development Support Program 
(IARCDSP), ay pinakikinabangan 
ng 959 agrarian reform beneficiaries 
(ARBs) at higit sa isang libong 
indigenous peoples (IPs) na 
naninirahan sa mga agrarian reform 
communities.
“Sa mga pasilidad na ito, hindi na 
nila kailangang umasa sa lagay ng 
panahon upang magtanim ng palay 
dahil ito ang magbibigay sa kanila 
ng sapat na tubig upang mapanatiling 
nadidilig ang mga bukirin sa buong 
taon,” sabi ni Cruz.
Ang lateral line canal irrigation 
facility na itinayo sa Barangay Kawas 
ay nagpapatubig sa 66 ektarya ng 
palayan na tinataniman ng may 261 
ARBs at higit sa 500 IPs.
Sinabi ni Cruz na mula sa karaniwang 
ani na 2,500 kilo bawat ektarya, ang 
mga magsasaka ngayon ay umaani na 
ng 4,399 kilo bawat ektarya, bawat 
panahon ng pagtatanim.
“Bumaba na rin ng halos kalahati 
ang gastos nila sa tubig. Mula sa 

Sa kulminasyon ng isang buwang 
pagdiriwang sa Women’s Month, 
nagkaroon ang Department of 
Agrarian (DAR) ng limang araw na 

gagampanan,” dagdag niya.
Isa sa mga nanumpa, si Maria 
Trinese General, ngayon ay ganap 
na provincial chief administrative 
officer ng Albay, ay nagsabi na ang 
seremonya ay hindi isang panlabas 
na pangako kung hindi isang 
taimtim na pangako na tanggapin 
ang responsibilidad para sa mga 
tungkuling ipinagkatiwala sa kanya.
“Sa mga sandaling tulad nito, 
hayaan ang ating mga desisyon na 

pagbabayad ng P2,310 kada ektarya, 
P1,310 na lang ang binabayaran nila,” 
pagmamalaki ni Cruz.
Ang DAR sa ilalim ng IARCDSP ay 
nagsaayos din ng isang protection 
dike sa Barangay Dolomok para sa 
mga magsasaka at IP ng BATODO 
agrarian reform community.
“Sa mga nagdaang taon, ginamit ng 
mga magsasaka ng Dolomok ang 
patubig na ito sa matinding kondisyon 
ng panahon, kaya’t nagtamo na ito 
ng mga pagkasira. Dahil dito, ang 
pasilidad ay hindi na gumagana 
nang maayos sa nararapat. Kaya ni-
rehabilitate namin ito,” ani Cruz.
Sinabi ni Cruz na matapos maisaayos 
and patubig, mula sa dating 80 
ektarya, ito ngayon ay maaari nang 
magpatubig ng 300 ektarya ng 
palayan. Anim na raan at tatlumpu’t 
dalawang (632) ARB at 768 IP ang 
direktang nakikinabang sa pasilidad.
“Sa 300 ektarya na irigasyon, tumaas 
din ang kanilang produksyon. Mula sa 
3,000 kilo bawat ektarya, umaani sila 
ngayon ng 5,333 kilo bawat ektarya,” 
ani Cruz.
Ang mga pasilidad ng irigasyon ay nai-
turn over Marso 28 sa pangunguna ni 
Secretary Cruz, kanyang mga opisyal, 
Italian Ambassador Marco Clemente, 
at mga opisyal mula sa IARCDSP na 
sina Doctors Eugeniu Rotaru at Pietro 
Pipi.
Ang IARCDSP ay isang proyekto na 
pinondohan ng gobyerno ng Italya at 
ipinatupad sa mga agrarian reform 
communities sa mga piling lalawigan 
ng Sarangani, Sultan Kudarat, 
Maguindanao at Lanao del Sur sa 
Mindanao.

trade fair para sa mga produkto ng 
mga agrarian reform beneficiaries’ 
organizations (ARBOs) ng bansa 
upang ipakita ang  lokal na presyong 
abot-kaya ngunit world-class na 
kalidad na mga produkto.  
Ang trade fair para sa selebrasyon 
ng Women’s Month na may temang, 
“WE Make CHANGE Work for 
WOMEN” ay ginaganap sa main 
office ng DAR sa Elliptical Road sa 
Diliman, Quezon City, na tatakbo 
mula Marso 28 hanggang Abril 1.
Sinabi ni Support Services Office 
Undersecretary Emily Padilla, na 

laging naaayon sa ating konsensya. 
Hayaan itong palaging para sa mas 
mataas na kabutihan,” ani General, 
na nagpapaalala sa mga kapwa 
empleyado na maging bukas sa 
katotohanan ng mga panggigipit 
habang tinutupad ang kanilang mga 
tungkulin.
Sa kanyang pangwakas na 
pananalita, pinayuhan ni Patricia 
Rastrullo, Provincial Agrarian 
Reform Program Officer ng Albay, 

nanguna sa pagbubukas ng trade 
fair, ipinagdiriwang ng DAR ang 
empowerment ng mga kababaihan 
sa sektor ng agrikultura.   
“Ang trade fair na ito ay bilang 
suporta sa mga ARBO kung saan 
ang mga kababaihan ay may 
malaking ginagampanan sa paggawa 
ng mga de-kalidad na produktong 
pang-agrikultural. Tangkilikin po 
natin ang kanilang mga produkto 
at ipakita sa iba ang pambihirang 
kalidad ng mga produkto ng mga 
magsasaka,” ani Padilla.
Sa umpisa ng buwang ito, nagkaroon 

ang mga na-promote na empleyado 
na huwag isakripisyo ang kalidad sa 
lahat ng kanilang mga gawain.
“Sana po, mangyaring palaging 
panindigan ang pinakamataas na 
pamantayan ng integridad sa lahat 
ng inyong mga pagsusumikap at 
serbisyong ibinigay sa ating mga 
kliyente. Ang kalidad ng serbisyo ay 
tanda ng kahusayan,” aniya.

din ang DAR ng isang linggong 
health and wellness program para sa 
mga kababaihan ng ahensiya. 
Ang ahensiya ay nagkaroon din ng 
TikTok challenge, na nilahukan ng 
may 44 na DAR offices sa buong 
bansa upang gumawa ng sarili 
nilang sayaw ng naaayon sa tema ng 
Women’s Month.
Sinabi ng Undersecretary na 
ang mga kaganapang ito ay 
naglalayong magbigay inspirasyon 
at kontribusyon sa pagsusulong ng 
gender equality at empowerment ng 
mga kababaihan. 

P18.6-M pasilidad ng patubig nagpataas ng 
ani ng mga magsasaka sa Sarangani

DAR nagsagawa ng trade fair sa pagdiriwang ng Women’s Month
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Malungon, Sarangani – Nagkaloob 
kamakailan ang Department 
of Agrarian Reform (DAR) sa 
lalawigan ng Saranggani ng 
Php 62-milyong halaga ng mga 
infrastructure project upang 
palakasin ang produksyong pang-
agrikultura ng mga agrarian reform 
beneficiary sa bayang ito. 

GEN. SANTOS CITY-- Natapos 
na ng pamahalaan ng Italya at ng 
Department of Agrarian Reform 
(DAR) ang walong taong proyekto 
na sumusuporta sa mga magsasaka 
sa Mindanao na may kakulangan 
sa mahahalagang imprastraktura 
at mga hakbang sa pagbuo ng 
kapasidad upang mai-angat ang 
kanilang pamumuhay.
Ang Italian Agrarian Reform 
Community Development Support 
Program (IARCDSP), ang tulong 
ng ahensya ng Italya para sa 
kooperasyong pangkaunlaran, 
ay mga proyektong nakatuon 
sa pagpapalakas ng prosesong 
pang-kapayapaan sa Mindanao 
sa pamamagitan ng pagpuksa sa 
matinding kahirapan at kagutuman sa 
pamamagitan ng mga estratehikong 
hakbang na nakatuon sa pagbubukas 
ng mga oportunidad sa ekonomiya 
para sa mga magsasaka.
Sinabi ni DAR Secretary Bernie Cruz 
na ang proyekto ay naantala mula 
nang magsimula ito noong 2018 
ngunit ang mga pangunahing bahagi 
nito ay umabot ng 100-porsiyento 
noong nakaraang taon.
Aniya, ang IARCDSP ay orihinal 
na anim na taong Programa 
at nakatakdang tapusin ang 

Ang mga infrastructure project ay 
kinabibilangan ng rehabilitasyon 
ng Sitio Basak patungong Sitio 
Lambalot farm-to-market road 
(FMR) sa Barangay Upper Biangan; 
road opening ng Sitio Atmorok sa 
Kili Datal FMR sa Datal Batong; 
road opening ng Sitio Malbulig 
sa  Brgy. Kibala Proper FMR; at 
konstruksyon ng potable water 
system level 2 sa Brgy. Datal Batong 
at Brgy. Datal Bila.
Ayon kay DAR-12 Assistant 
Regional Director for Operations 
Rodolfo T. Alburo, ang apat (4) 
na Community Infrastructure 
Development Support Subprojects 
ay ipinatupad sa ilalim ng Italian 
Assistance to Agrarian Reform 
Communities Development Support 

pagpapatupad nito noong 
Disyembre 2018. Gayunpaman, 
noong Hunyo 14, 2018, inaprubahan 
ng komite ng NEDA ICC Cabinet 
ang dalawang taong extension ng 
Proyekto hanggang Disyembre 2020 
na may pinalawig na validity ng 
pautang hanggang Abril 11, 2021. 
Dahil sa pandemya na tumama sa 
bansa mula unang bahagi ng 2020, 
muling inaprubahan ng NEDA 
ICC Cabinet committee ang isang 
Ad Referendum na nagbibigay sa 
programa ng 10-buwan na extension 
mula Enero 2021 hanggang Oktubre 
2021. Ang validity ng loan ay 
pinalawig din mula Abril 11, 2021, 
hanggang Oktubre 31, 2021.
Sakop ng programa ang 35 agrarian 
reform communities (ARCs) sa 
mga lalawigan ng Sarangani, 
Sultan Kudarat, Lanao del Sur at 
Maguindanao.
“Naging matagumpay ang mga 
proyektong pangkapayapaan ng 
Italya dahil sa kooperasyon ng 
marami. Higit sa lahat, ang mga 
proyekto ay nakarating sa mga taong 
nilayon nitong tulungan,” ani Cruz.
Mahigit 50,000 agrarian reform 
beneficiaries (ARBs) ang 
nakinabang sa 160 natapos na mga 
proyektong pang-imprastraktura na 

Program (IARCDSP), isang peace 
project na pinondohan ng Italian 
Government, na nakasentro sa rural 
development na sinisimulan sa mga 
agrarian reform community.
“Ang prinsipyo sa proyektong ito ay 
upang mapagbuti ang pamumuhay 
ng mga agrarian reform beneficiary 
at ng kanilang mga pamilya. 
Kailangan natin silang palakasin 
dahil sila ang frontliner ng food 
security ng bansa,” ani Alburo. 
Nagpahayag naman ng pasasalamat 
ang mga magsasaka sa local 
government ng Malungon at 
sa partnership ng DAR at ng 
IARCDSP dahil sa ang proyektong 
ito ay magbibigay sa kanila ng ng 
kalsadang magpapabilis patungong 
merkado at trade centers para sa 

kanilang mga produkto.  
Inalala nila na sa nagdaaang mga 
taon, matapos ang pagpupursigi 
nila upang lumago ang kanilang 
bukirin, ay magsasakripisyo sila 
ng maraming oras, pawis at pagod 
upang ibyahe ang kanilang mga 
produkto.   
Nagpasalamat naman si DAR 
OIC Provincial Agrarian Reform 
Program Officer II Cenon S. 
Original sa LGU para sa kanilang 
financial counterpart at pangako 
sa pagpapatupad ng mga proyekto. 
Nagpasalamat din siya sa mga 
agrarian reform community at 
binigyang diin na ang ahensiya ay 
hindi makapagsisilbi ng husto kung 
hindi sa tulong nila.

nagkakahalaga ng P1.2 bilyon. Ang 
mga imprastraktura ay binubuo ng 
mga farm-to-market road, tulay, 
pasilidad ng irigasyon, post-harvest 
facility, potable water system at mga 
multi-purpose na gusali na itinayo 
sa mga target na lugar sa ilalim ng 
IARCDSP.
Sinabi ni DAR Undersecretary 
for foreign-assisted projects 
Virginia Orogo na ang proyekto ay 
nakapagbigay ng tulong pinansyal 
sa may 35 na kooperatiba na 
nagkakahalaga ng P191.7 milyon. 
Ang nasabing halaga ay ginastos 
sa pagbili ng mga panghakot na 
trak, makabagong makinarya sa 
pagsasaka, mga pataba, pestisidyo, 
mga pakain sa hayop at kagamitan 
sa opisina.
“Ang proyekto ay nagbigay din 
sa mga magsasaka ng iba’t ibang 
pagsasanay na nagkakahalaga 
ng P104.4 milyon upang turuan 
sila kung paano pamahalaan ang 
kanilang mga agri-negosyo, pataasin 
ang produksyon, bumuo ng mga 
oportunidad sa merkado at turuan 
sila sa modernong teknolohiya sa 
pagsasaka,” ani Orogo.
Sinabi ni Orogo na may kabuuang 
159 na pagsasanay sa capacity 
building na nagkakahalaga ng P30.6 

milyon ang ibinigay din sa mahigit 
5,000 magsasaka. Nakapag-bigay 
din ng livelihood assistance na 
nagkakahalaga ng P8.6 milyon sa 
117 barangay.
Isang project exit conference ang 
ginanap sa General Santos City 
noong Marso 29 upang ipagdiwang 
ang tagumpay ng IARCDSP.
Sinabi ni Deputy Head of Mission 
na si Dr. Pietro Pipi na ang mga 
katuwang na ahensya ng gobyerno 
at mga local government unit 
(LGU) ay may malaking papel sa 
pagpapatupad na matugunan ang 
seguridad sa pagkain at itaguyod 
ang katatagan ng pagpapatupad ng 
proyekto.
“Umaasa kami na ang aming mga 
ka-partner sa gobyerno ay patuloy 
na mapanatili ang mga natamo 
mula sa proyekto at tulungan ang 
mga benepisyaryo na mapanatili 
ang imprastraktura upang ang 
mga magsasaka ay mai-ahon sa 
kahirapan at malampasan ang mga 
hamon mula sa pandemyang ito,” 
ani Pipi.
Kasama ng DAR ang Department 
of Public Works and Highways, 
National Irrigation Administration, 
at mga LGU sa mga settlement areas 
sa pagpapatupad ng proyekto.

P2.6-B development project sa Mindanao, 
nakumpleto na ng pamahalaan ng Italya

DAR nagkaloob ng Php 62-M halaga ng mga 
infrastructure project sa Sarangani
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