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ABRIL 1

Ang oportunidad ay abot-kamay lamang
dahil sa microfince project ng DAR

Feature Story by Agnes R. Torino P20,000 kada buwan upang na bumalik na at gamitin ang ipon ilalim ng programa. Nagdagdag pa
and Marte L. Pabalay
masustentuhan ang pang-araw- upang magsimula ng isang sari-sari siya ang dalawang (2) biik mula sa

Sa alon at kawalan ng katatagan
ng pagsasaka, ang mga maliliit
na magsasaka ay naghahanap ng
oportunidad sa iba’t ibang lugar
upang matugunan ang kanilang mga
pangunahing pangangailangan. Isa
na rito si Arma Tingkang Malunes,
42 taong-gulang, na nangibangbayan upang bigyang ginhawa ang
kanilang pamumuhay.
Siyam (9) na taon pagkatapos
niyang ikasal kay Marcelo Despojo
Malunes, iniwan niya ang asawa
at nagdesisiyong magtrabaho sa
Singapore upang suportahan ang
kanilang lumalaking pamilya.
Bilang kasambahay noong taong
2009, kumikita siya ng may

araw na pangangailangan ng
kaniyang pamilya, kasama na dito,
ang kanyang pag-iipon.
Sa
mga
nagdaang
buwan,
napagtanto ni Arma na hindi sapat
ang kaginhawaan ng kanyang
kinikita
upang
mabayaran
ang kanyang nararamdamang
pangungulila
at
pangambang
nalalayo siya sa kanyang pamilya.
“Ang makasama ang pamilya ko
at ang pag-aalaga sa kanila ang
prayoridad ko sa buhay. Naniniwala
ako na sa kaunting ipon ko at
determinasyon, kikitain ko rin ang
ganitong halaga sa pagbalik ko sa
ating bayan,” paglalahad ni Arma.
Taong 2011, nagdesisyon si Arma

store.
Ang pagiging agrarian refrom
beneficiary at miyembro ng
Tinagacan
Agrarian
Reform
Beneficiaries
Cooperative
(TARBC),
na
matatagpuan
sa barangay upper Biangan,
Maulngon, Sarangani province,
ay nagbukas ng maraming
pagkakataon para sa kanilang
pamilya.
Habang pinatatakbo niya ang maliit
na negosyo, naging benepisyaryo
siya ng DAR-Community-managed
Potable Water Supply, Sanitation
and Hygiene (CPWASH) project
noong 2012, kung saan tumanggap
sila ng (5) biik, na ipinagkaloob sa

sariling bulsa upang palakihin sa
kaniyang panimulang babuyan.
Habang
masugid
nilang
pinangangasiwaan ang kanilang
pangkabuhayan, dumating ang isa
pang pagkakataon nang maging
kwalipikado si Arma sa TARBC
microfinance project na Dagdag
Kabuhayan component noong
2013, kung saan tumanggap sila ng
dagdag na kapital para sa kanilang
sari-sari store at babuyan.
“Sa tulong ng aking asawa,
ginamit namin ang mga prinsipyo
ng pagnenegosyo na natutunan
namin sa kooperatiba, na nagbigay
Sundan sa pahina 2
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daan upang ang aming sari-sari
store ay lumago lalo at matugunan
din ang pang-araw-araw naming
pangangailangan, ganun din ang
operating expenses ng aming
babuyan,” aniya.
Bilang tapat na loan borrower, si
Arma ay nabigyan ng pagkakataon
na mag-renew
sa TARBC
microfinance loan sa oras na gusto
niya. Sa kasalukuyan, siya ay nasa
pang-18 cycle na ng renewal dito.
Kung kaya’t marami na siyang
naidagdag sa kanyang paninda at

patuloy na nagpapataas ng kanilang
kita.
“Masipag na pinamamahalaan ng
asawa ko ang babuyan. Sa tuwing
dalawang (2) cycle mula noon, isang
(1) babaeng baboy ang nadaragdag.
Ngayon, mayroon na kaming
limang (5) swine at isang (1) boar.
Ang babuyan ay nakapagdagdag
sa aming kita. Ang mga ito ay
nakatulong upang suportahan ang
aming tatlong (3) anak – isa (1) sa
grade 11, ang dalawa (2) sa first year
at second year college. Lahat sila ay
nag-aaral sa General Santos City, na
nangangailangan ng mas malaking

budget para sa kanilang pamasahe,”
pagmamalaki niya.
Ang masaganang pamumuhay na
tinatamasa nila ay kapansin-pansin
sa kanilang mga kamag-anak dahil
tuwing bibisita sila sa kanilang
tahanan ay nababanggit nila na ito
ay unti-unting lumalaki.
Inilahad ni Arma na napakaraming
oportunidad bilang cooperative
member.
“Ang
TARBC
microfinancing ay nagpalaya sa
amin mula sa panggigipit ng mga
loan sharks. Karagdagan pa nito,
tumatanggap ako ng sweldo bilang
Cashier sa kooperatiba.”

“Ang microfinance ng DAR ay
nagpatibay sa samahan naming
mag-asawa sa paghahanap-buhay
at pagtugon sa pangangailangan
ng aming pamilya. Dahil dito,
naaayos ko ang aking oras upang
magampanan ko ang aking
obligasyon bilang may bahay at ina
ng aking mga anak. Napagtanto ko
na dahil sa tulong at patnubay ng
DAR, ang tinatawag nilang greener
pasture ay hindi malayo, ngunit
abot-kamay lang natin,” paglalahad
ni Arma.

ABRIL 2

DAR kinilala ang kababaihan bilang mga katuwang
sa pag-unlad at seguridad sa pagkain

Quezon City-- Kinilala ni Department of
Agrarian Reform (DAR) Secretary Bernie Cruz
ang papel ng kababaihan bilang katuwang sa
pag-unlad at seguridad sa pagkain sa pagsasara
ng Pambansang Buwan ng Kababaihan na may
temang “We Make Change for Women.”
“Kami ay tumitingala, nirerespeto at kinikilala
ang mga kababaihan para sa kanilang iba’t ibang
kontribusyon sa ating buhay at sa kanilang papel
na ginagampanan upang mapaunlad ang ating
mga magsasaka,” ani Cruz.
Ibinahagi ni Pinagdanlayan Rural Improvement
Club Multi-purpose cooperative Manager
Cristina Quijano-Generoso mula sa Dolores
Quezon, ang kanilang kwento ng tagumpay
bilang mga benepisyaryo ng agrarian reform at
ibinunyag na nananatiling inspirasyon sa lahat
ng maliliit na kooperatiba sa naturang lugar
ang kanilang pagproseso ng mga produkto na
nakabatay sa luya.
“Nagtatanim kami ng sarili naming luya at
turmeric. Sa ganitong paraan mayroon kaming
katiyakan na magkakaroon kaming sapat
na suplay ng luya at turmeric para sa ating
pagmamanupaktura at dagdag na kita para sa
mga pamilyang-magsasaka,” ani Generoso.
Sa naturang okasyon, pinangunahan ni Cruz
ang pag-a-anunsyo at paggawad ng mga nanalo
para sa trade fair, pinakamataas na benta, best in
donor country national costume at ang TikTok
challenge contest.
Limang rehiyon ang lumahok sa trade fair,
ang Cordillera Administrative Region (CAR),
Region 1, Region 2, Region 3, CALABARZON
at MIMAROPA.
Iginawad sa Region 2 ang Best Booth na
nakakuha ng score na 88.89%, pangalawa ang
CALABARZON na may 86.67%, ikatlo ang
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Region III at MIMAROPA na may 80.00%
at pang-apat ang CAR na may 75.76%.
Kabilang sa mga pamantayan sa paghusga ang
pagiging malikhain at pagiging natatanging
booth, pagiging angkop sa tema, at malikhaing
pagpapakita ng mga produkto para sa pagbebenta
o pag-promote.
Ang trade fair ay nagrehistro ng kabuuang benta
na Php480,308.20 ng lokal na abot-kaya ngunit
world-class na kalidad na mga produkto ng mga
agrarian reform beneficiaries organization mula
Marso 28 hanggang April 1, 2022.
Nakuha ng CALABARZON ang pinakamataas
na benta na nagkakahalaga ng Php170,137.00,
pangalawa ang Region 3 na may Php153,897.00
at pangatlo ang Region 1 na may kabuuang benta
na Php52,700.00.
Ang mga nanalo para sa internasyonal na kasuotan
ng mga DAR donor countries ay kinabibilangan
ng isang kinatawan mula sa Rehiyon ng Cagayan
bilang na nagkamit ng grand prize, 2nd prize
naman ang grupo ng Support Services Office
– kung saan pareho silang nagsuot ng costume
mula sa India, at 3rd prize ang grupo ng Special
Projects Office (FASPO) – na kasuot ng costume
ng bansang Italya.
Sa 44 na iba’t ibang tanggapan ng DAR sa buong
bansa na lumahok sa Tiktok challenge, nanalo
ang Negros Occidental 2 sa unang pwesto,
pangalawa ang Davao del Norte at pangatlo ang
Negros Occidental 1.
Bukod sa trade fair at mga patimpalak na ginanap,
nagsagawa rin ang DAR ng isang linggong
health and wellness program na naglalayong
magbigay ng inspirasyon at mag-ambag sa
pagtataguyod ng pagkakapantay-pantay ng
kasarian at pagpapalakas ng kababaihan.

DAR, Cebu provincial govt
sineseguro ang sapat na
pagkain ng lalawigan
Cebu Provincial Capitol-- Tumanggap ng
certficate of commitment ang ilang agrarian
reform beneficiary (ARB) sa lalawigang ito
mula sa Department of Agrarian Reform (DAR)
at provincial government sa ilalim ng Enhanced
Countryside Development (ECD) program upang
mabigyan sila ng access sa financing program
para sa crop production, livestock, poultry at farm
infrastructure.
Pinangunahan nina DAR Secretary Bernie F. Cruz
at Cebu Governor Gwendolyn Garcia, Biyernes,
Abril 1, ang pamamahagi ng certificate sa mga
farmer-member ng agrarian reform beneficiaries’
organization mula sa mga bayan ng Asturias,
Tabogon, Pinamungajan at Barili upang pataasin
ang kanilang food production at makatulong upang
makamit ang sapat na pagkain ng lalawigan.
Ayon kay Cruz ang pamahalaan ay mayroon ng
mga programa para sa food security, subalit ang
programang ito ay mag-gagarantiya ng food
sufficiency.
“Sa food security, ang layunin ay magkaroon
tayo ng makakain upang maka-survive. Sa food
sufficiency, ang layunin natin ay magkaroon ng
sapat na makakain tatlong beses sa isang araw. At
mas mainam ito,” paliwanag niya.
Idinagdag pa ng Secretary na sa food sufficiency
maaaring tumigil na tayo sa pag-import ng pagkain
mula sa ibang bansa.
Ang Cebu ay may 35,544 ektarya ng lupa na
inookupahan ng may 31,590 ARB. Ang DAR
ay pipili ng mga kwalipikado at karapat-dapat
na magsasakang tatanggap ng tulong mula sa
programa.
Sinabi ni Governor Garcia na kinakailangan ang
matibay na financing support sa food sufficiency
at ang involvement at kooperasyon ng mga
magsasaka mga food production activity.
Aniya sa pamamagitan ng ECD malulunasan ang
negative impact na dala ng pandemya.
“Palalakasin ng programang ito ang productivity
ng lupa na ipinamahagi ng DAR sa mga magsasaka.
Nagpapasalamat din tayo sa ibinigay na serbisyo
ng ating mga partner financing institution upang
maisakatuparan ang programang ito,” aniya.
Kabilang sa mga financing institution na
kasangkot sa programa ay ang Land Bank of the
Philippines, Development Bank of the Philippines
at ang Philippine Veterans Bank.

ABRIL 3

P8-M Tulay ng Pangulo project to benefit Ilocano farmers

Tagudin, Ilocos Sur - Pinangunahan ng
Department of Agrarian Reform (DAR) ang
groundbreaking ceremony ng P8-milyong tulay
dito na nakatakdang pakinabangan ng mahigit
3,534 na magsasaka at residente dito sa Ilocos
Sur.
Inilatag ni Regional Director Primo Lara ang
kapsula para sa groundbreaking na nagpasimula
sa pagtatayo ng tulay na naglalayong iugnay
ang mga agrarian reform communities (ARCs)
sa economic mainstream at buksan ang mga
potensyal na kaunlaran sa lugar.
Sinabi ni Lara na ang pagtatayo ng
Cabulanglangan Bridge sa ilalim ng Tulay ng
Pangulo para sa Kaunlarang Pang-agraryo sa
barangay Cabulanglangan, Tagudin, Ilocos ay
bahagi ng pangako ni DAR Secretary Bernie Cruz
na tumugon sa mga pangangailangan ng agrarian
reform beneficiaries (ARBs) upang mapabilis ang
pagdadala ng mga ani ng mga magsasaka mula sa
kanilang sakahan patungo sa pamilihan.
Sinabi ni Lara na ang proyekto ay nagkakahalaga

ng P7,830,585.25 at inaasahang matatapos
pagkatapos ng anim (6) na buwan.
Ipinahayag niya ang tulay ay 28.8 linear meter na
pakikinabangan ng may mga ARBs at residente
ng tatlong (3) magkakaratig na barangays,
Calulanglangan, Pallogan and Ambalayat.
“Ang proyektong may kabuuang halaga
na P7,830,585.25, ay ipinapatupad sa
pakikipagtulungan sa Department of Public Works

and Highways (DPWH), ay inaasahang matatapos
pagkatapos ng anim (6) na buwan,” ani Lara.
Aniya, ang 28.8-meter single-span doublelane bridge ay pakikinabangan ng mga ARB at
residente ng tatlong magkakatabing barangay ng
Calulanglangan, Pallogan at Ambalayat.
“Ang mga proyektong nag-uugnay sa network ng
kalsada sa loob ng mga barangay ay humantong sa
pagpapabuti ng pang-ekonomiyang kapakanan ng
higit sa isang libong ARB sa mga komunidad ng
pagsasaka,” aniya.
Ipinahayag ng mga ARB ang kanilang pananabik
sa pagtatayo ng tulay na mag-uugnay ng kanilang
barangay sa iba pang mga kalapit na nayon at
makababawas sa oras ng paglalakbay at gastos sa
transportasyon.
Ang proyekto ng TPKP ay naglalayong
isulong ang pag-unlad sa kanayunan sa mga
ARC, pahusayin ang produktibidad at kita sa
pamamagitan ng pinababang gastos sa marketing,
at maibsan ang kahirapan ng mga ARB at mga
lugar ng repormang agraryo.

ABRIL 4

Kooperatiba sa Naga City kumita ng mahigit P500k sa
benta ng gulay

NAGA CITY— Masaya ang mga
magsasaka sa pagkakaroon ng
dagdag na kita mula sa kanilang
community vegetable garden na
kanilang itinatag sa tulong ng
Department of Agrarian Reform
(DAR).
Ang Panicuason Farmers Association
(PFA), na may 65 miyembro mula sa
Panicuason, Naga City ay kumita
ng P 501,762 mula sa kanilang
produksyon ng gulay noong 2021.
Sinabi ni Provincial Agrarian Reform
Program Officer Maria Gracia Sales
na nakamit ng kooperatiba ang
mataas na benta sa pamamagitan ng
mga interbensyon na ginawa ng DAR
sa ilalim ng programang Enhanced
Partnership Against Hunger and
Poverty (EPAHP). Bilang suporta
sa mga programa ng pamahalaan sa
seguridad sa pagkain at pagpapagaan
ng gutom, ang EPAHP ay nagtatatag
ng mga taniman ng gulay sa mga
agrarian reform communities.
Sinabi ni Sales na ang mga miyembro
ay regular na nagbebenta ng iba’t
ibang mga gulay noong nakaraang
taon sa mga pamilihang bayan at sa
mga institusyon na mamimili. Ang

asosasyon ay nagsusuplay din ng
gulay sa isang consolidator sa bayan
ng Ocampo, na siya namang nagsusupplay ng mga gulay sa Bureau
of Jail Management and Penology
(BJMP).
“May isang NGO (non-government
organization) na regular na bumibili
ng maramihan at namamahagi
ng libre sa publiko. Noong 2020,
nag-suplay din ng gulay ang PFA
sa Mother Seton Hospital, ang
pinakamodernong ospital sa Naga
City ngayon,” ani Sales.
Sinabi rin ni PFA Manager Rolando
Cruzata na ang ilan sa mga miyembro
ng organisasyon ay bumibili ng mga
ani mula sa kanilang mga kasamahan
at ibinebenta ito ng paisa-isa sa Naga
City People’s Market at sa kanilang
sariling mga sari-sari store.
Sinabi ni Cruzata na kumpiyansa
ang asosasyon sa mapapanatili ang
malakas na benta dahil nakapagtatag
na sila ng sarili nilang taniman
ng gulay. Bilang natural farming
practitioners at advocates, ang
kanilang community garden ay
pinamamahalaan ng 15 miyembro.
Ito ay puno ng iba’t-ibang uri ng

gulay tulad ng kangkong, talong,
kamatis, sitaw, sayote, at iba pa.
Ayon kay Cruzata, 50 porsiyento
ng netong benta mula sa taniman ay
napupunta sa PFA, at ang natitirang
50 porsiyento ay pinagsasaluhan ng
15 miyembro.
Ipinaliwanag ni Cruzata na bukod
sa kanilang communal garden, ang
ibang miyembro ay nagtatanim din
ng sarili nilang pagkain sa kanilang
sari-saring mga sakahan. Ibinebenta
nila ang kanilang mga gulay sa loob
ng komunidad, at ang mga sobra ay
dinadala sa palengke. Nagkaroon na
rin sila ng mga “suki” sa mga lokal
na kainan sa lungsod na sinusuplayan
nila ng mga gulay.
“Iba talaga kapag binabantayan o
sinusubaybayan kami ng ahensyang
tulad ng DAR. Mas nagsusumikap
kami para magkaroon ng magandang
ani,” dagdag niya.
Sinabi ni PFA President Eduardo
Brosola na ang suporta ng DAR ay
nakatulong nang malaki sa kanila
dahil ito ay nagbigay-daan sa
mga miyembro na magkaroon ng
karagdagang kita lalo na ngayong
may pandemya.

Ngayong taon, niregaluhan ng DAR
Camarines Sur II ang PFA ng iba’t
ibang uri ng mga buto ng gulay,
mga punla, at iba pang kagamitan
sa paghahalaman bilang pasasalamat
sa kanilang mga pagsisikap at sa
pangako nilang ipagpapatuloy ang
community farm at ang kanilang
sariling taniman ng gulay sa kanilang
mga tirahan.
Nakatanggap ang asosasyon ng
isang yunit ng weighing scale, apat
na heavy-duty vegetable crates,
dalawang tarpaulin na may sterling
grommet, limang hand trowels,
dalawang pruning shears, anim
na pouch ng bawat punla tulad ng
talong, ampalaya, okra, kalabasa.
upo, sili, kangkong, pechay, papaya,
kamatis, at dalawang supot na buto
ng pipino.
“Napakalaking tulong po ito sa
amin, talagang kailangan po namin
ang mga seedlings at dagdag na
mga gamit. Ang suporta po ng DAR
ay napakalaking tulong sa amin.
Maraming salamat po,” ani Brosola.
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ABRIL 5

DAR itinalaga ang 13 magsasaka sa Cebu
DAANBANTAYAN,
Cebu—
Labintatlong (13) agrarian reform
beneficiaries (ARBs) dito ang
sa wakas ay makakapagsaka na
ng kanilang lupang iginawad ng
pamahalaan matapos na tuluyang
makumpleto ng Department of
Agrarian Reform (DAR) ang
kanilang
instalasyon
noong
nakaraang linggo.
“Masayang-masaya
kami
na
pagkatapos ng mahabang panahon,
nagbunga na rin sa wakas ang mga
sakripisyong ginawa namin. Malaki
ang pasasalamat namin sa gobyerno
sa pagsasakatuparan ng lahat ng
ito,” ani Eulogia Tumabini, isa sa
mga ARB na iniluklok.
Ang pagtatalaga ng mga ARB
sa kanilang lupang iginawad sa
ilalim ng Comprehensive Agrarian
Reform Program (CARP) ay ang
huling hakbang sa proseso ng land
acquisition and distribution (LAD)
sa ilalim ng mahigit dalawang
dekada nang programa sa lupa na
sinimulan noong 1987 sa ilalim
ng administrasyon ni Corazon C.
Aquino.
Ang lupain ay dating pag-aari
ng Medellin Farms Inc. Ito ay
sumasaklaw sa 32.6 ektarya,
na matatagpuan sa Barangay
Dalingging sa Daanbantayan.
Pinaalalahanan
ni
Provincial
Agrarian Reform Program Officer
Louie Naranjo na nanguna sa
installation activity, na gawing

produktibo ng mga magsasaka ang
lupa.
“Isa sa paborito kong aktibidad sa
DAR ay ang pag-install ng ARB, ito
ay isang patunay nang pagmamayari ng mga magsasaka ang lupang
kanilang binubungkal sa mahabang
panahon. Hinihimok ko kayo na
pangalagaan ang lupain. Huwag
isangla o ibenta. Gawin itong
produktibo para sa inyong pamilya
at para sa susunod na henerasyon ng
inyong pamilya, “ aniya.
Nagsagawa ng oryentasyon si
Legal Officer Edgar Guanzon
sa mga karapatan, tungkulin,
at responsibilidad ng ARBs.
Hinikayat niya ang mga magsasaka
na
gampanan
ang
kanilang
mga tungkulin at obligasyon na
magbayad ng buwis at amortisasyon
ng lupa.
Binasa naman ni DAR-Cebu
Sheriff Herman Capule, ang writ of
installation sa ARBs, bago itinalaga
ng mga magsasaka sa mga iginawad
na lupa na sakop sa ilalim ng
Compulsory Acquisition ng CARP.

ABRIL 6

LANDBANK Quezon II tinuruan ang DAR sa
pagsasagawa ng assessment at halaga ng
mga lupain na sakop sa ilalim ng CARP
Nagsagawa
ang
Department
of Agrarian Reform (DAR)
sa pakikipagtulungan sa Land
Bank of the Philippines Agrarian
Operations Center IV (LBP-AOC)
sa Quezon II ng on-site technical
training sa land assessment sa
ginanap na synchronized Joint Field
Investigation (JFI) at geotagging
upang matukoy ang kailangang data
para sa pagtatasa ng mga lupain na
sakop sa ilalim ng Comprehensive
Agrarian Reform Program (CARP).
Pinangunahan ng JFI mula sa
LBP-AOC IV na sina G. Romeo
Honrade at G. Vicente Mina ang
field assessment ng siyam (9) na
pag-aari ng lupa na sumasaklaw
sa ilang munisipalidad sa ilalim
ng hurisdiksyon ng Quezon II, na
may kabuuang 105.6320 ektarya
at sabay-sabay na itinuro sa mga
tauhan sa field ng DAR kung
paano maayos na suriin ang isang
ari-arian na sakop sa ilalim ng
Comprehensive Agrarian Reform
Program (CARP).
Inilarawan ni Provincial Agrarian
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Reform Program Officer II Engr.
Cornelio P. Villapando ang
aktibidad
bilang “pagtama ng
dalawang ibon gamit ang isang
bato.”
“Batay sa kamakailang top-level
meeting, inaasahan namin ang isang
administrative order ang lalagdaan
at mailalabas ng aming Kalihim
sa lalong madaling panahon, kung
saan aakuhin na ng DAR ang
responsibilidad na pangasiwaan

DAR itinalaga ang mga bagong kawani sa
Davao region

DAR namahagi ng computerized land titles sa Central
Luzon

Itinalaga
kamakailan
ng
Department of Agrarian Reform
(DAR) sa Davao Region ang
mga bagong hirang na third level
officials, na mga appointee ni
Pangulong Rodrigo Duterte, at
ang mga second level employee
na pinili naman ng ahensiya
upang tumulong sa pagpapaigting
sa pagpapatupad ng land reform
program.
Nagpasalamat si Regional Director
Joseph Orilla sa mga appointed at
promoted na mga opisyal at kawani
na nagsumikap na mapatupad ang
vision at mission ng DAR.
“Malaki ang tiwala ko sa inyong
kakayahan at katapatan upang
mapanatili natin ang pagiging
performing
region.
Nagdala
tayo ng malaking pagbabago,
magandang halimbawa at mga
success story. Sana ay magtuluytuloy ito hanggang sa susunod na
administrasyon,” aniya.
Ang anim (6) na third level officials
na itinalaga sa Davao Region ay
sina Assistant Regional Director
Melchor Jamora of DAR Regional
Office, Provincial Agrarian Reform
Adjudicator Atty. Glenn Pobre ng
DAR Adjudication Board Region
XI, Provincial Agrarian Reform
Program Officer (PARPO) II Zaldy

Arenas ng DAR-Davao Occidental,
PARPO I Remedios Magsayo ng
Davao del Norte, PARPO I Ellordo
Gualberto ng Davao de Oro at
PARPO I Brenda Mendoza ng
DARPO Davao Oriental.
Samantala, ang pitong (7) second
level employees na itinalaga ay sina
Provincial Chief Administrative
Officer Dennis Evangelista ng
Davao City, Municipal Agrarian
Reform Program Officer Lexano
Maala ng Baguio at Marilog,
Davao City, Regional Chief
Administrative
Officer
Mary
Jacquiline Elid, SAO Sandra
Acain, Senior Agrarian Reform
Program Officer Jean Dumandan,
Chief Agrarian Reform Program
Officer Rosario Maala, at Agrarian
Reform Program Officer II Janessa
Ripalda.
Binigyang diin naman ni Assistant
Regional Director Melchor Jamora
ang kahalagahan ng “One DAR
XI team, one family, one solid
community” kung saan ang kultura
ng kooperasyon ay nangingibabaw.
“Inaasahan ko ang panibagong
pangako at suporta ng bawat
isa sa ating mga darating pang
gawain upang mapanatili natin
ang epektibo at mahusay na
manggagawa,” aniya.

ang proseso ng field investigation
na kasalukuyang ginagawa ng
aming mga partner sa LandBank,”
ani Villapando.
Sinabi niya na ang aktibidad ay
dinisenyo upang maging higit
pa sa karaniwang joint field
investigation,
at magsisilbing
mentoring session upang maipasa
ang mga kinakailangang kaalaman
at kasanayan—mula sa LBP
patungo sa mga tauhan ng DAR—
sa pagsusuri ng isang ari-arian.
Sinabi ni Villapando na ang field
investigations
ay mahalagang
bahagi sa proseso ng pagsusuri
ng lupa upang matukoy ang mga
kailangan data para sa pagtatasa ng
mga pagmamay-ari ng lupa, kung
saan, ito ay mahalagang aktibidad
para sa pagtukoy ng kompensasyon
ng mga may-ari ng lupa, gayundin
ang mga iskedyul ng amortisasyon

ng agrarian reform beneficiaries
(ARBs).
“Sa paglipas ng mga taon, marami
kaming nagawa sa aming mga
pagsisikap sa pamamahagi ng lupa
lalo na sa malaking tulong mula
sa Landbank. Lubos po ang aming
pasasalamat sa LBP-AOC IV, sa
pamumuno ni Maria Magdalena
Espiritu, at sa Valuation and Field
Services Unit, na pinamumunuan ni
Noel Fruto, sa pagiging maaasahan
at
pinahahalagahan
naming
katuwang,” dagdag ni Villapando.
Nakinabang
sa
Landbank
mentorship ang mga opisyal at
tauhan ng DAR Quezon II Land
Tenure Improvement Division
sa pamumuno ni Chief Veronica
Otcharan, na nagsabing: “Sana,
mapunan namin ang malalaking
responsibilidad na ipapasa sa amin
ng mga tauhan ng Landbank.”

San Fernando, Pampanga - Namahagi
ang Department of Agrarian Reform
(DAR) sa Central Luzon region,
Miyerkules, Abril 06, 2022, ng
kauna-unahang
computerized
individual land titles (c-titles) sa
mga agrarian reform beneficiary
(ARB) na dati ng napagkalooban ng
lupa sa pamamagitan ng collective
certificate of land ownership award
(CCLOA).
Ang c-titles ay ipinamahagi sa
ilalim ng Support to Parcelization of
Lands for Individual Titling (SPLIT)
Project. Ang parcelization process ay
ang paghahati-hati ng mga sakop na
lupain sa ilalim ng Comprehensive
Agrarian Reform Program (CARP),
kung saan naipamahagi ang mga

lupa sa mga ARB sa pamamagitan
ng CCLOA.
Pinangunahan ni DAR Secretary
Bernie F. Cruz ang pamamahagi ng
318 c-titles, na sumasakop sa 455
ektaryang lupain, sa 256 ARB upang
palakasin ang kanilang land tenure
security at property rights.
“Hinati-hati namin ang lupa hindi
upang paghiwalayin kayo kundi
upang i-secure ang inyong pagaari sa mga lupain at lalo kayong
mabigyan ng inspirasyon upang
maging produktibo ito,” aniya.
Idinagdag pa ni Cruz na dahil
mayroon silang sariling titulo
maipapasa nila ang lupain sa mga
susunod na henerasyon.
Ang mga ipinamahaging lupain ay

mula sa mga lalawigan ng Pampanga
na may 123.81 ektarya; Zambales,
119.16 ektarya; Nueva Ecija, 90.45
ektarya; Bulacan, 53.56 ektarya;
Tarlac, 33.75 ektarya; Aurora, 25
ektarya; at Bataan, 9.3 ektarya.
Ayon kay DAR Central Luzon
Director James Arsenio Ponce ang
kaganapang ito ay ang unang set ng
c-titles sa rehiyon, at sa mga susunod
na taon, may 30,000 ektaryang
lupain pa ang ipaparsela sa humigitkumulang na 17,000 ARBs.
“Ang pamimigay ng c-titles ay
pagpapakita ng matatag na layuning
matapos ni Secretary ang SPLIT
project sa takdang oras, hanggang
2024. Sa gitna ng matrabahong
proseso sa pag-validate sa kanilang

lupa at pagresolba sa mga isyu
sa lupa at di-pagkakasundo ng
mga magsasaka, siniseguro namin
ang patas na pag-isyu ng bago,
indibidwal at computerized land title
sa mga ARB,” aniya.
Nagpasalamat naman si Larry
Obinario, ARB mula sa lalawigan
ng Aurora, sa DAR sa patuloy
nitong pagsuporta sa mga maliliit na
magsasakang tulad niya.
“Ang titulong tinanggap namin ay
kaganapan ng aming mga pangarap.
Nangangako kaming magsususmikap
kami upang pagyamanin ang aming
mga bukirin,” aniya.

ng tatlong termino,” aniya.
Ang lupang tinanggap ni Tiyo
Badong at ng kanyang mga
kasamahan ay bahagi ng 10.1899
ektaryang lupain ng mga Peralta.
Ang lupa ay nasa magandang
lokasyon ng Barangay Salvacion
patungong Maharlika highway.
Ani Tiyo Badong siya ay isang ama,
asawa, lider, tagasunod, magsaka at
cooperative member. Mga papel na
ginamapanan niya at naghulma sa
kanya kung ano siya ngayon.
Natutuwa siya na ang nasimulan
nilang maliit na organisasyon noong
1992 ay mayroon na ngayong
humigit-kumulang na Php 200
milyong ari-arian.
“Noong
1992,
nahalal
ako
bilang ingat-yaman ng PAGURUPOD cooperative, na ngayo’y
SAFADECO. Nagbuo kami ng
asosasyon ng mga ARB ng Hacienda
Pacheco noong 1992. Mayroon
itong 16 initial membership nang ito
ay irehistro sa Department of Labor
and Employment,” lahad niya.
Siya rin ang unang naging
caretaker ng unang negosyo ng
samahan, ang maliit na sarisari store na nagbebenta ng mga
pangangailangan sa bahay gaya
ng kanin, asukal, kape at iba pang
pangangailangan, at kung saan
matatagpuan sa daanan ng mga tao
sa kapilya ng Barangay Salvacion.
“Natulungan namin ang mga
maliliit na magsasaka ng copra at
iba pang kasapi ng komunidad sa
pamamagitan ng pagtitinda ng mga
kailangan nila na hindi na pupunta

pa sa bayan. Sa mga taong ito,
binibili rin namin ang copra ng mga
magsasaka at ibebenta namin sa iba
pang trader,” kwento niya.
Naaalala pa nito na sa ilang taon,
napanatli nila ang kanilang negosyo
subalit maliit ang kanilang kita para
sa kanilang mga pamilya. Sa ilang
taon na ito ay kumita lamang sila ng
Php 20,000.00.
“Sa tulong ng aking mga kasamahan
nag-isip kami ng iba’t ibang paraan
upang mapaunlad ang aming
operasyon. Nagdoble sikap din
kami upang umunlad ang aming
kooperatiba,” aniya.
Ipinagmalaki naman ni Tiyo Badong
ang iba’t ibang papel na ginampanan
niya sa SAFADECO bilang ingatyaman at store caretaker, naging
kasapi rin siya ng committee gaya
ng Audit and Election, hanggang sa
nagsilbi siya sa cooperative bilang
Chairperson noong 2016 hanggang
2018.
“Hindi sa pagmamayabang malaki
rin ang bahagi ko sa pag-unlad ng
coop sa pagdaan ng mga taon. Sabi
nga nila ‘ang SAFADECO ay hindi
magiging SAFADECO kung wala si
Tiyo Badong’,” pagmamalaki niya.
Ikinuwento ni Tiyo Badong na
siya at ang mga kasamahan niya
sa asosyon ay gumawa ng ibaiba paraan upang magkaroon ng
dagdag na puhunan para sa kanilang
operation.
“Ginawa rin namin ang piso-piso
savings challenge, kung saan ang
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Mula sa piso-piso hanggang sa Php200milyon: mga alaala ng isang magsasaka

Feature Story by Rejel Guariña

Komportableng
nakaupo
sa
monoblock chair, ang mga mata ni
Tiyo Badong, bagamat may edad
na ay may kislap pa rin habang
ginugunita ang lugar na kanyang
kinalakihan kung saan niya itinayo
ang pundasyon at pamilya at kung
saan ang lugar na maaari rin niyang
pagpahingahan pagdating ng araw
na kailangan na niyang mamaalam.
Si Tiyo Badong, na Salvador Flores
Dugan Sr. ang buong pangalan,
ay 78 taong gulang na agrarian
reform beneficiary (ARB) mula sa
Maharlika Highway sa Salvacion,
Sorsogon City.
“Maaaring natigil ako sa lugar
na ito pero desisiyon ko iyon at
marami akong adventure at nagawa
rito. Saksi ako sa pag-unlad ng
aming barangay at nagampanan
ko ang pagtulong sa mga tao rito,
lalo na ang mga taga-Salvacion

Farmers Development Cooperative
(SAFADECO)
sa
tagumpay
na tinatamasa nila ngayon,”
pagmamalaki niya.
Naaalala ni Tiyo Badong na naging
ARB siya noong Hunyo 1997 ng
matanggap niya ang certificate of
land ownership award na may sukat
na 3,212 square meter na lupaing
pang-agrikultural mula sa lupain ni
Herminia Peralta, na matatagpuan
sa Salvacion, West District.
Sa lupaing ito, itinanim niya ang
kanyang ugat at gumawa ng mga
alaalang gugunitain niya panghabangbuhay.
“Dito ko itinayo ang aking bahay at
sinumulan ang aking pamumuhay sa
pamamagitan ng pagtatanim ng 30
coconut at fruit-bearing trees. Hindi
ako umalis sa Salvacion upang
humanap ng kabuhayan, sa halip
ay umasa ako sa aking lupain at
nagsilbi bilang Barangay Councilor
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mga kasapi ay magtatabi ng piso
araw-araw upang makadagdag ng
pondo sa sari-sari store at copra
trading enterprise,” aniya.
Ibinahagi rin niya na pwede rin ang
bote ng gin kapalit ng piso noon sa
mga kasapi.
“Iniipon ko ang mga bote at
lilinisin upang gawing pang-repack
sa mantikang ibinebenta namin.
Ibinebenta rin namin ito sa mga
junk shop kapalit ng kahit na maliit
na halaga magkaroon lang ng
maidaragdag sa puhunan. Kaya’t ang
piso ay hindi nag-iisa kasama rin ito
ng bote ng gin,” aniya.
Dito ang naging simula ng kanilang
tagumpay, nakapagtayo sila ng
micro-cooperative noong 2001,
kung saan nagsunud-sunod na ang
oporunidad upang kumita sila at
makapgdulot ng milyong halagang
ari-arian at makapag-organisa ng
mga aktibidad na makatutulong sa

komunidad at kalikasan.
“Noong 2001, nagparehistro kami sa
Cooperative Development Authority
(CDA) at nagpalit kami ng pangalan
mula Pag-urupod sa SAFADECO at
noong 2012, ang coop na ito ay isa
sa 12 agrarian reform beneficiaries’
organization (ARBO) na nakinabang
sa Department of Agrarian Reform
(DAR)-NATCCO-Microfinance
Innovations in Cooperatives in
Agrarian Reform Areas (MICOOP@
ARAs),” aniya.
Layunin ng NATCCO o National
Confederation of Cooperatives
(NATCCO) na ang mga napiling
agrarian
reform
community
cooperatives ay mapagkalooban
ng tila-bangkong micro financial
services para sa mga ARB at ng
buong komunidad sa pamamagitan
ng Build-Operate-Adopt-Transfer
scheme.
“Ipinagmamalaki ko na sa simpleng
gawain namin ay nakapagbigay kami
ng kontribusyon sa mga pagbabago

ng SAFADECO at makamit ang
tagumpay na tinatamasa nito
ngayon,” ani Tiyo Badong.
Mula sa barangay-level ARBO,
kinokonsidera na ito ngayon
bilang malaking kooperatiba na
may mahigit Php200-milyong ariarian na nag-aalok ng iba’t ibang
serbisyo gaya ng consumer stores,
copra trading enterprise, money
remittance, savings and credit, at iba
pa. Mayroon na itong 10,000 kasapi
mula sa mga lalawigan ng Sorsogon,
Albay at Camarines Sur.
“Nagsimula kami ng maliit na sarisari store sa Barangay Salvacion.
Ngayon, mayroon na itong pitong
(7) fully- furnished na mga sangay sa
lungsod ng Sorsogon, at mga bayan
ng Gubat, Irosin, Bulan, Castilla,
Pilar at Daraga sa Albay. May mga
plano pang magbubukas ng sangay at
satellite office sa Albay at Camarines
Sur sa 2022,” pagbabahagi niya.
Sa kabila ng tagumpay na ito,
sinabi ni Tiyo Badong na kung

hindi dahil sa suporta ng DAR ang
kooperatibang ito at ang mga kasapi
ay maaaring hindi nagtagumpay sa
kanilang mga pinasok na gawain.
“Ako ang buhay na patunay na
ang DAR ay nagpapaunlad sa
pamumuhay ng mga magsasaka. Sa
kanilang mga support service, gaya
ng credit at financing assistance, agri
trainings, farm inputs at machineries,
at iba pa, na ipinagkaloob sa amin,
kasama na ang aming pagsisipag
at pagpupursige sa aming bukirin,
ako at ang aking asawang si Flor, 76
taong-gulang, ay nakapagpalaki ng
anim (6) na matatagumpay na anak,”
aniya.
Sa kanyang pagkakaupo habang
nilalasap ang nagdaan sa buhay niya,
tahimik na sinabi ni Tiyo Badong:
Ginagalang ako ng mga magsasaka
at ng komunidad dahil sa aking
masigasig na pagiging agrarian
reform advocate. Sa abot ng aking
makakaya, palagi kong susuportahan
ang aking kapwa sa tulong ng DAR.

DAR nakipagpulong sa mga ARB ng Pangasinan tungkol
sa land parcelization

Pinamunuan ni Department of
Agrarian Reform (DAR) Secretary
Bernie F. Cruz, Abril 7, 2022, ang
pagpupulong sa mga kinatawan
ng agrarian reform beneficiaries
(ARBs) mula sa iba’t ibang bayan
ng Pangasinan upang pag-usapan
ang mga isyu at polisiya na may
kinalaman sa pagpapatupad ng
Support to Parcelization of Lands
for Individual Titling (SPLIT)
Project.
Ang SPLIT project ay ang paghahatihati ng mga sakop na lupain sa ilalim
ng Comprehensive Agrarian Reform
Program kung saan ang mga lupang
agrikultural ay naipamahagi sa mga
ARB sa pamamagitan ng collective
certificates of landownership award
(CCLOAs).
Ayon kay Cruz may mga iba’t ibang

usapin sa lupa, isyu at mga alalahanin
ang tinalakay sa pagva-validate ng
lupa na ipaparsela.
“Agaran nating pag-uusapan ang mga
problemang ito upang makapaglabas
ng patas na resolusyon,” aniya.

Idinagdag pa ng Secretary na ang
sama-samang pagsisikap ng mga
ahensiya, gaya ng Registry of Deeds
at Land Registration Authority, ang
magpapabilis upang mabigyan ng
indibidwal na titulo ng lupa ang mga

ARB.
Ang pagkakaloob ng indibidwal
na titulo ng lupa sa mga ARB ay
magpapalakas sa kanilang land
tenure security.
Sinabi naman ni Foreign Assisted
and
Special
Projects
Office
Undersecretary Virginia Orogo na
ang DAR ay gagawa ng ilang pagaayos sa polisiya base sa resulta ng
kanilang pakikipag-usap sa mga
ARB.
“Intensyon ng aktibidad na ito
na mapabilis ang pagpapatupad
sa paghahati-hati ng lupa upang
mapabilis ang pag-isyu ng titulo ng
lupa sa mga ARB,” aniya.
Ang aktibidad na ito ay dinaluhan
ng ilang kinatawan mula sa World
Bank, na siyang nagpondo ng
naturang proyekto.
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DAR, WB Mission nagsagawa ng assessment upang alamin ang posibleng
epekto sa kapaligiran at Secretary
lipunan
ng SPLIT Project
for Legal Affairs Office kanyang mga anak.

ILOILO CITY-- Isinagawa ng
Department of Agrarian Reform
(DAR) at World Bank Mission ang
ikalawang batch ng tatlong araw na
environmental at social assessment
consultation workshop para sa
mga implementer ng Support to
Parcelization of Lands for Individual
Titling (SPLIT) Project agency.
Sinabi ni Undersecretary for Foreign
Assisted and Special Projects Office
(FASPO) Virginia N. Orogo na ang
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proyekto ay naglalayon na mapabuti
ang seguridad ng panunungkulan,
at palakasin ang mga karapatan
sa pagmamay-ari ng mga agrarian
reform beneficiaries (ARBs) sa
pamamagitan ng subdivision ng
CLOAs na dating inisyu ng ahensya.
“Nakatuon ang aktibidad sa pagtatasa
at pagtukoy sa mga posibleng
panganib sa kapaligiran at lipunan ng
proyekto,” aniya.
Si Orogo, kasama sina Assistant

at Head Executive Assistant Atty.
Ma. Celestina M. Tam, Western
Visayas Regional Director Atty.
Shiela Enciso at ang mga kinatawan
ng WB Mission ay nagsagawa
ng konsultasyon sa komunidad
kung saan ang mga magsasaka
ay kinapanayam tungkol sa mga
potensyal na epekto sa lipunan,
kapaligiran, at mga panganib na may
kaugnayan sa paggawa.
Kabilang sa mga lumahok sa
community consultation, si Dioscoro
Rodrigues ng Barangay Sohoton,
Barotac Nuevo, sa Iloilo na
nakatanggap ng collective certificate
of land ownership award (CLOA)
bilang co-owner ng 131,826 square
meter noong taong 2000 mula sa
DAR.
Bilang isang agrarian reform
beneficiary,
sabik
siyang
makatanggap ng indibidwal na titulo
ng lupa na maipamamana niya sa

Ang isa pang ARB na si Myrna
Binobo
mula
sa
Barangay
Palaciawan, Barotac Nuevo, Iloilo ay
nagsabi: “Pagkatapos ko matanggap
ang indibidwal na titulo, sisikapin
ko na mabayaran ang amortization
sa Landbank at buwis sa ari-arian sa
lokal na pamahalaan.”
Isinagawa
ang
community
consultation sa tatlong batches sa
Barangay Guintas, Palaciawan at
Sohoton sa Barotac Nuevo, Iloilo.
Sa pagtatapos ng bawat konsultasyon,
ang mga nakalap na datos ay
ipapakita sa mga pangkat ng mga
tagapagpatupad ng SPLIT, at mga
civil society organizations para sa
isang workshop sa mga datos na ito.
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Mga magsasaka sa Cebu tumanggap ng panimulang
pondo, sinimulan ang urban vegetable farming
MEDELLIN, Cebu—Upang mapalago ang kita
ng mga magsasaka, nagbigay ang Department of
Agrarian Reform (DAR) ng pondo at mga starter
kits sa isang farmers’ organization dito para
tulungan silang magsimula ng isang proyektong
pangkabuhayan.
Sinabi ni Provincial Agrarian Reform Program
Officer Lilian B. Guanzon na natanggap ng
Don Virgilio Gonzales Agrarian Reform
Beneficiaries Association, isang organisasyong
tinulungan ng DAR, ang tulong sa pamamagitan
ng proyektong ‘Buhay sa Gulay’ ng DAR.
“Inilunsad namin ang proyektong ‘Buhay sa
Gulay’ noong Disyembre, ngunit hindi ito
kaagad naipatupad dahil sa bagyong Odette,”
ani Guanzon.
Ang organisasyon ay pinagkalooban ng mga
starter kit kasama ang mga buto ng gulay, pataba,
at kagamitan sa pagtatanim na nagkakahalaga
ng P63,000.00.
Ang lugar ng proyekto ay ang 5,000 metro
kuwadradong lupain ng mga agrarian reform
beneficiary sa barangay Don Virgilio, Medellin,
Cebu.
“Layunin ng proyekto na isulong ang
kahalagahan ng high-value farming sa mga
magsasaka upang hikayatin silang magkaroon
ng alternatibong mapagkukunan ng kita sa
pamamagitan ng pagtatanim at pagbebenta ng
sariwang gulay,” dagdag ni Guanzon.
Nagpahayag ng pasasalamat si Fernando Jumaoas, Tagapangulo ng Don Virgilio Gonzales

Agrarian Reform Beneficiaries Association,
sa DAR dahil sa mga buto ng gulay at mga
kagamitan sa pagtatanim na kanilang natanggap
mula sa ahensya, at nangako na pananatilihin
ang proyekto.
“Nagtanim kami ng okra, sitaw, paminta at
pechay. Aanihin namin ang lahat ng ito sa
katapusan ng Abril. Sobrang nasasabik na
kami,” ani Jumao-as.
Sinabi ni Marmee Padul ng Program
Beneficiaries Development Division ng DAR na
ang proyekto ay ipinatupad sa ilalim ng Farm
Business School ng ahensya, isang programa
para sa mga magsasaka upang mabisang
pamahalaan ang kanilang mga ani at maitaas ang
kanilang kakayahang kumita.
Hinamon ni Padul ang mga magsasaka na
isabuhay ang kanilang natutunan sa Farm
Business School para umunlad ang kanilang
mga pananim at sakahan.
Ang Don Virgilio Gonzales ARB Association na
may 88 miyembro ay inorganisa noong 2020 sa
panahon ng pandemya ng COVID-19.
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Magsasakang-miyembro ng 28 kooperatiba sa CamSur
makakakuha ng scholarship mula sa DAR at TESDA
LEGAZPI CITY— Makatatanggap ng libreng
pagsasanay ang 28 agrarian reform beneficiary
organizations (ARBOs) sa Camarines Sur sa
pagkukumpuni at preventative maintenance ng
kanilang mga kagamitan sa sakahan.
Sinabi ni DAR Bicol Regional Director
Rodrigo O. Realubit na ang pagsasanay ay
isang hakbang na naglalayong tulungan ang
mga organisasyon ng magsasaka na palawigin
ang buhay ng kanilang makinarya sa pagsasaka
at sa gayon ay mapanatiling maganda ang
kanilang produksyon.
Ang pagsasanay ay mula sa pakikipagtutulungan ng Department of Agrarian
Reform (DAR), Technical Education and Skills
Development Authority (TESDA), at ng iba
pang ahensya ng gobyerno.
Ang scholarship program ay resulta
pakikipagtulungan ng DAR para sa isang
mechanization skills enhancement program
ng mga magsasaka sa TESDA, Department
of Agriculture (DA), Philippine Coconut
Authority (PCA), Cooperative Development
Authority (CDA), Provincial Agrarian Reform
Coordinating
Committee
(PARCCOM,
Provincial Agriculture and Fishery Council
(PAFC), at ng Bureau of Fisheries and Aquatic
Resources (BFAR).
Ang inisyatibo na tinawag nilang “Sertifikadong
Mekaniko sa Lambang Paraoma asin Parasirang
Organisado,” ay naglalayong pagbutihin ang
kakayahan ng mga operator ng makinarya at
technician ng mga ARBO. Kasali rin sa mga
magsasanay ang mga mangingisda.
Pinuri ni Realubit ang programang scholarship
ng TESDA bilang isang magandang
pagkakataon para sa mga ARBO na matutunan
kung paano maayos na mapanatili ang kanilang

mga kagamitan at maiwasan ang pagbabayad
ng technician upang ayusin ito.
“Habang ang DAR at iba pang katuwang na
ahensya ay nagbibigay sa mga organisasyon
ng mga farm input at makinarya, ang TESDA
naman ay magsasanay sa mga magsasaka ng
pagkukumpuni ng makina upang malaman nila
kung paano paandarin, mapanatili, at ayusin
ang mga makina at kagamitan kung sakaling
ito ay magkaroon ng sira,” ani Realubit.
“Sa ngayon, kulang sila sa kaalaman sa
pagkukumpuni at pagpapanatili ng mga
makinarya at kagamitan na ipinagkaloob ng
DAR at iba pang ahensya kaya’t ang mga ito
ay nasasayang lamang at tuluyang nasira na,”
aniya.
Sinabi ni TESDA Regional Director Andrew A.
Bido, na nanguna sa lagdaan ng Memorandum
of Agreement (MOA), na ang programa ay
pakikinabangan ng mahigit 100 organisasyon
sa sektor ng agrikultura at pangingisda.
Gayunpaman, 50 sa kanila, na kinakatawan ng
kanilang mga machine operator at technician,
ay bibigyan ng prayorided sa unang grupo ng
pagsasanay.
“Ang programang ito ay hindi lamang basta
pagsasanay. Upang matutunan nila ang
pagkukumpuni, pag-aaralang mabuti ng mga
iskolar na maintindihan ang bawat piyesa ng
mga makina na kanilang ginagamit,” ani Bido.
Sa ilalim ng programa, ang mga iskolar ay
dadalo sa pagsasanay sa loob ng 82 araw simula
Abril 18 at makakukuha ng pang-araw-araw na
stipend na P160.
“Magbibigay din kami ng libreng matutuluyan
ng mga trainees na magmumula sa malalayong
lokasyon sa TESDA sa Pili, Camarines Sur,”
dagdag pa niya.
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DAR nagkaloob ng computerized
land titles sa mga magsasakang
Pangasinense

Kapitolyong Panlalawigan ng Lingayen,
Pangasinan – Nagkaloob ang Department of
Agrarian Reform (DAR), sa katapusan ng linggo,
sa Pangasinan ng kauna-unahang computerized
individual land titles (c-titles) sa lalawigang ito
sa pamamagitan ng Support to Parcelization of
Lands for Individual Titling (SPLIT) Project,
ang programa ng ahensiya na naghahati-hati at
nagpaparsela sa mga lupang naipamahagi na sa
pamamagitan ng collective certificates of land
ownership award (CCLOA), na napasailalim sa
Comprehensive Agrarian Reform Program.
Ang c-titles ay ipinagkaloob sa 94 agrarian
reform beneficiaries (ARBs) mula sa mga
bayan ng Agno, Dasol, Bolinao, Mabini, Sual,
Labrador, Alcala, Umingan, Rosales, Balungao,
San Manuel, Pozzorrubio at Anda. Ang c-titles ay
may kabuuang 94.4 ektarya ng lupa mula sa iba’t
ibang bayan, kung saan naipagkaloob na ito dati
sa mga ARB sa ilalim ng CCLOA.
Ayon kay Foreign Assisted and Special Projects
Office Undersecretary Virginia Orogo ang
proyektong ito na naglalayong isyuhan ng mga
indibidwal na land title ang mga magsasaka ay
maghihikayat sa kanila na lalong linangin ang
kanilang lupa upang dumoble ang kanilang mga
produktong pang-agrikultura.
“Ngayong nasa inyo na ang inyong titulo, ang
DAR ay tututok sa mga suportang serbisyo na
magdadala sa isang napapanatiling pag-unlad
sa kanayunan. Sama-sama tayong magtrabaho
at magtulungan upang makamit natin ang
agricultural industrialization ng ating bansa,”
aniya.
Ang SPLIT project ay ipinatutupad sa 78
lalawigan, sa 15 rehiyon. Mula ng ipatupad ito sa
lalawigan noong Marso 2021, hanggang Marso
31, 2022 ang DAR Pangasinan ay nakapagvalidate ng mga lupaing ipaparsela na may sukat
na 9,093.25 ektarya, na pakikinabangan ng 5,935
ARBs.
Inihayag ni DAR Ilocos region Assistant
Regional Director Maria Ana Francisco na dahil
sila ay may close coordination sa Registry of
Deeds at Land Registration Authority, ang daloy
ng pag-iisyu ng c-titles ay magiging madali.
“Ang kaganapang ito ay isa sa mga susunod pa
sa Pangasinan, partikular na ang pagpapalakas ng
land tenure security ng mga ARBs,” aniya.
Samantala, pinaalalahanan naman ni Pangasinan
Governor Amado Espino III ang mga magsasaka
na alagaan ang kanilang mga lupain dahil ang
provincial government ay makikipagtulungan
sa DAR upang maging produktibo ang kanilang
mga bukirin.
“Ang lupang ito ay para rin sa inyong mga
pamilya at mga susunod na henerasyon. Huwag
ninyo itong ibenta dahil mayroon tayong planong
pagyamanin ito at paunlarin ang inyong mga
kabuhayan,” ani Espino.
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APRIL 13

ABRIL 16

[SPLIT News Alert] Ang mga indibidwal na C-title
ng DAR nagpapataas sa koleksyonng buwis ng LGU

DAR, NHMFC at LGUs magkakaloob ng
housing loan program para sa mga
agrarian reform beneficiaries

SORSOGON CITY — Hindi
bababa sa 34 agrarian reform
beneficiaries (ARBs) mula sa
Casiguran,
Sorsogon,
na
nakatanggap ng kanilang individual
computerized land titles, o CTitles, mula sa Department of
Agrarian Reform (DAR) ay
nagsimula nang magbayad ng
kanilang amilyar (realty taxes).
Sa isang ulat, sinabi ni Francisco
Lariosa, revenue collection officer
ng Casiguran Municipal
Treasurer’s Office, na sa ngayon ay
nakakolekta na sila ng kabuuang
P209,670 na amilyar
mula sa mga ARB ngayong buwan.

Sinabi ni Lariosa na ang mga
pagbabayad
ng
amilyar
ay
nagpalakas ng kita ng LGU. Aniya,
naghihintay pa rin ang treasurer’s
office ng bayad mula sa mga farmer
beneficiaries na hindi
pa nagbabayad ng amilyar sa
kanilang mga sakahan.
“Sa tulong ng DAR, magiging
epektibo
lamang
ang
ating
pagsisikap na pahusayin ang
pangongolekta ng buwis kung
makukuha natin ang kooperasyon ng
ating mga magsasaka sa
pamamagitan ng pagtitiyak sa kanila
na ang kanilang pinaghirapang pera
ay ginagastos nang

mahusay,” dagdag niya.
“Magiging epektibo lamang ang
ating pagsisikap na pahusayin ang
pangongolekta ng buwis
kung magkakaroon tayo ng
kooperasyon sa mga magsasaka sa
pamamagitan ng pagtitiyak
sa kanila na ang kanilang
pinaghirapang pera ay ginagastos
nang mahusay. Sa tulong ng DAR
mangyayari ito,” dagdag niya.
Hinimok ni Lariosa ang mga
magsasaka na sumunod sa kanilang
mga obligasyon sa buwis.
“Kung mayroon kayong DARissued emancipation patents (EPs) o
certificates of
landownership award (CLOA),
dapat ninyong bisitahin ang lokal na
treasurer’s office kung
saan matatagpuan ang iyong lupa at
bayaran ang iyong amilyar sa oras
upang maiwasan ang
mga karagdagang multa.
Sinabi ni Agrarian Reform Chief
Nida A. Santiago na ang mga ARB
ay kabilang sa 46 na
benepisyaryo ng 55-ektaryang lupain
na dating pag-aari nina Augorio
Martires at Carmen
Manabat sa mga nayon ng Mabini at
Timbayog.

Ang ari-arian ay isa sa 84 na
tinatarget na landholdings, na may
mga kolektibong titulo mula
sa 13 munisipalidad na hinati-hati
sa mga tatanggap ng indibidwal sa
ilalim ng Support to
Parcelization of Lands for Individual
Titling (SPLIT) Project ng DAR.
Hinahati-hati ng proyektong SPLIT
ang lahat ng kolektibong CLOA sa
mga indibidwal na titulo
na muling igagawad sa mga
benepisyaryo na kapwa may-ari ng
isang landholding.
Balak ng DAR-Sorsogon na hatiin
ang 8,461 ektarya sa 2023, na
tinitiyak na ang bawat ARB
ay may sariling titulo ng lupa.
Ayon kay Santiago, ang SPLIT
project ay nagbigay sa mga ARB ng
mga dokumento ng ariarian na malinaw na nagpapakita ng
kanilang ganap na pagmamay-ari.
Sinabi niya na
maaaring gamitin ng mga magsasaka
ang mga dokumentong ito upang
madagdagan ang
kanilang kita sa pamamagitan
ng pag-access sa mga pamilihan,
programa, at mga insentibo
na kasama sa mga dokumento.

ABRIL 14

DAR-Sultan Kudarat pinalalakas ang mga kababaihang ARBs,
tinuruan sila sa meat processing

Nagsagawa
kamakailan
ang
Department of Agrarian Reform
(DAR) sa lalawigan ng Sultan
Kudarat ng dalawang araw na
training sa meat processing at
nagkaloob ng meat grinder sa
Tinaungan Christians Muslims
Farmers
Association
upang
palakasin ang mga kababaihang
agrarian
reform
beneficiaries
(ARB) na miyembro ng grupo ng
mga magsasakang nabanggit
Ang training, na isinagawa sa
ilalim ng Enterprise Development
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and Economic Support (EDES)
at ginanap sa Tacurong City at
President Quirino, ay dinaluhan ng
30 babaeng ARB upang palawigin
ang kanilang kakayahan at lumikha
ng higit pang oportunidad para sa
kanilang pangkabuhayan.
“Sa layuning mapagbuti ang
kabuhayan ng ARB at ipagmalaki
ang kakayahan ng kababaihan sa
lipunan, hinahasa natin ang kanilang
talento sa paggawa ng chorizo,
embotido, siomai, at tocino, na
makadaragdag sa kita ng kanilang

pamilya,” ani Helen Joy Abeto,
coordinator ng Product Development
Component ng Agrarian Reform
Beneficiaries
Development
Sustainability Program (ARBDSP)
Division.
Sinabi pa ni Abeto na ang karne na
ginamit sa training ay galing sa isa
pang DAR project na ipinagkaloob
sa lumipas na tatlong taon, ang swine
fattening and raising production
sa ilalim ng Convergence on
Livelihood Assistance for Agrarian
Reform Beneficiaries Project, kung

saan ang mga benepisyaryo ring
ito ang mga nakinabang sa dating
livelihood project.
“Sa tulong ng ibang ahesiya at
kanilang aktibong kooperasyon,
ang mga participant ay kumita ng
mahigit P1,000.00, pagkatapos
maibenta agad ang kanilang bagong
gawang produkto,” aniya.
Ani Abeto, nagpapasalamat sila sa
training dahil may mapagkakakitaan
sila habang hinihintay ang anihan.
“Sa katunayan pitong (7) participant
ang nagsabing ibabahagi nila ang
natutunan sa training upang mas
lalo pa silang maging produktibong
miyembro sa kanilang komunidad.”
Sa mga nagdaaang taon, ang DARSultan Kudarat ay napanatili ang
pagkakaloob ng support services sa
mga ARB upang tulungan silang
mapaunlad ang kanilang mga
pamumuhay at kalidad ng buhay sa
pamamagitan ng mga proyekto at
programa ng ARBDSP.
Samantala, sinabi naman ni
Mercelita Goto Corpuz, Secretary
ng Tinaungan Christians Muslims
Association, na ang mga kababaihan
ay makatutulong na sa kanilang mga
asawa sa pagsuporta sa kanilang
pamilya at nagpasalamat din sila sa
DAR-Sultan Kudarat sa patuloy na
suporta nito.

Quezon
CityNilagdaan
kamakailan ng mga kinatawan
mula sa Department of Agrarian
Reform (DAR), National Home
Mortgage Finance Corporation
(NHMFC), dalawampung (20) local
government units (LGUs) at agrarian
reform beneficiaries organizations
(ARBOs) ang isang memorandum
of understanding upang tustusan at
magbigay ng maayos na matitirhan
at abot-kayang pabahay sa mga
agrarian
reform
beneficiaries
(ARBs) sa buong bansa.
“Ang bahay ay pangarap ng bawat
Pilipino, huwag lang natin itong
itayo sa mga lupang ipinagkaloob
natin sa ating mga magsasaka, kung
hindi sa puso at isipan ng ating mga
ARB,” ani DAR Undersecretary for
Support Services Office Atty. Emily
Padilla sa paglagda ng MOU.
Ibinunyag niya na ang Department
of Human Settlements and Urban
Development (DHSUD) ang naging
katuwang ng DAR sa simula pa
noong nangangarap pa ang DAR
na magkaroon ng sariling disenteng
tirahan ang mga magsasaka
sa pamamagitan ng Building
Adequate, Livable, Affordable, and
Inclusive (BALAI). Programa ng
Pamayanang Pilipino.
Ang NHMFC aniya, ay dumating
sa tamang panahon para matustusan
ang proyekto at nagpahayag ng
kanyang pasasalamat upang gawing
katotohanan ang dati ay pangarap
lamang.
Paliwanag ni Padilla, responsibilidad
ng mga LGU na maipagkaloob ang
mga lupain na pagtatayuan para
sa housing scheme, habang ang
DHSUD naman ang mangangasiwa
sa land development.
“Ang NHMFC ay inatasan na
bumuo at magkaloob ng secondary
market for home mortgages ng
mga pampubliko o pribadong
mga institusyon pampinansyal sa
pagpopondo sa bahay kung saan
sila ay lumikha ng housing loan
receivables purchase program
(HLRPP)
upang
magkaloob
ng liquidity facility para sa
mga pampubliko at pribadong
originators,” ani Padilla.
Idinagdag niya na ang mga ARBO,
ay magiging responsable para sa
housing loan receivable ng mga
magsasaka na sumang-ayon na

gamitin ang HLRPP ng NHMFC.
“Ang ARBO, katuwang ang
DAR, ay makikipagtulungan at
mangangasiwa sa mga serbisyo
ng kontratista at magkakasamang
mangangasiwa sa pagtatayo at
pagpapaunlad
ng
proyektong
pabahay,” aniya.
Sinabi ni DHSUD Assistant
Secretary for Regional Operations
Daryll Bryan Villanueva na ang
proyektong pabahay ay isang
malaking tulong sa mga pagsisikap
ng pamahalaan na iangat ang
kalagayan ng pamumuhay ng mga
lokal na magsasaka sa pamamagitan
ng pagbibigay sa kanila ng disente,
sapat, at abot-kayang mga yunit ng
pabahay.
“Ang paglagda ngayon ng MOU
ay nagpapahiwatig ng pangako ng
departamento, NHMFC, LGUs at
ARBO sa programa ng pabahay ng
mga magsasaka ng DAR-BALAI, at
sa pamamagitan ng pagtutulungang
ito ay mas malapit tayo sa pagtugon
sa gawain ng pagbabawas ng
kakulangan sa pabahay, at sabaysabay na pagpapabuti ang buhay ng
mga magsasaka,” ani Villanueva.
Kinilala ni NHMFC President
Carlo Luis Rabat ang papel ng mga
magsasaka sa seguridad ng pagkain
at kontribusyon sa ekonomiya at
nagpahayag ng kanyang pasasalamat
sa gawaing ito sa pamamagitan ng
pagbibigay sa kanila ng mas ligtas at
komportableng buhay.
Ang MOU ay nilagdaan ni DAR
Undersecretary Emily Padilla,
DHSUD Assistant Secretary for
Regional Operations Daryll Bryan
Villanueva, NHMFC President
Carlo Luis P. Rabat, dalawampung
(20) LGU representatives at ARBOs
officers.
Ang 20 kinatawan ng LGU ay mula
sa mga munisipalidad ng Alaminos
at Labrador sa Pangasinan; Ang
Sta. Lucia at San Emilio sa Ilocos
Sur; Naguilan at Quezon, Isabela;
Llanera, Nueva Ecija; Panukulan,
Quezon; Broke’s Point, Palawan;
Guinobatan, Albay; Canaman,
Camarines Sur; Mina at Banate,
Iloilo; Pulupandan at Valladolid,
Negros Occidental; Kolambugan at
Magsaysay, Lanao del Norte; Opol,
Misamis Oriental; Matanao, Davao
del Sur; at Cabadbaran, Agusan del
Norte.

ABRIL 17

Mga magsasaka ng Sarangani
nagpatala sa farm biz school

KIAMBA, Sarangani-- Sa pagharap sa mga hamon sa new normal, ang mga
miyembro ng Kapate Agrarian Reform Beneficiaries Farmers Association
(KARBFA) ay malapit nang magkaroon ng mas mahusay na kasanayan sa
pagnenegosyo dahil sa kanilang paglahok sa farm business school (FBS)
na isasagawa ng Department of Agrarian Reform (DAR) sa lalawigang ito
simula ngayong buwan ng Abril.
Sinabi ni DAR Chief Cenon S. Original na ang aktibidad ay makatutulong
sa mga magsasaka na mapataas ang kanilang kaalaman at kasanayan
sa pagbuo ng competitive farm enterprises na magbubukas ng mga
oportunidad para sa kanila na kumita ng mas malaki.
“Sa pakikipagtulungan sa iba pang ahensya ng gobyerno at local
government units, ang pagsasanay na ito ay magpapahusay sa kapasidad
ng mga magsasaka tungo sa mas mataas na produktibidad at kita. Ito ay
magpapagaan ng kahirapan at makatutulong sa pambansang seguridad sa
pagkain,” ani Original.
Sa paglulunsad ng FBS sa Barangay Kapate, Kiamba, hinimok ni Provincial
Agrarian Reform Program Officer Ramonito C. Marciano ang mga farmerbeneficiaries na gumawa ng mga pagbabago sa kanilang buhay.
“Kailangan nilang maglaan ng ilang oras upang sanayin ang kanilang
mga isip at mga kamay, upang ang kanilang mga talento sa pagsasaka
at marketing ay magtulak sa kanila upang matamo ang magandang
pamumuhay,” ani Marciano.
Ang lingguhang sesyon ng FBS na isasagawa ng Provincial FBS facilitators
na sina Kristine Joy C. Carriedo at Lorna S. Acanto, ay sumasaklaw sa 25
modules na idinisenyo para sa on-site na pagsasanay. Ang 25 nakalistang
ARBs ay sasanayin upang maging mga mgsasakang negosyante sa
pamamagitan ng pag-aaral ng mga prinsipyo ng agro-enterprise.
“Mula nang opisyal na pagpaparehistro ng aming kooperatiba noong
nakaraang taon, nakita namin ang mga interbensyon ng DAR na nagbigay
sa amin ng mga tulong at kaalaman, at para dito kami ay lubos na
nagpapasalamat. Bilang kanilang lider, hinihikayat ko ang aking mga
kapwa ARB na samantalahin ang pagkakataong ito upang maging mas
mahusay dahil naniniwala ako na ang pagsasanay na ito ay magbubukas
ng mga oportunidad para sa amin,” ani Alejandro Sanchez, Pangulo ng
KARBFA.
Ang KARBFA ay isang bagong rehistradong organisasyon kung saan
karamihan ay mga agrarian reform beneficiaries.

APRIL 18

DAR pauunlarin ang abaca production sa North Cotabato

Nagkaloob
kamakailan
ang
Department of Agrarian Reform
(DAR) sa North Cotabato ng may
Php300,000.00 halaga ng enhanced
abaca processing at drying center
sa Perez ARB Rubber Farmers

Association ng Barangay Perez,
Kidapawan City, upang lalong
mapagbuti ang kalidad ng kanilang
abaca fiber.
Sundan sa pahina 10
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Mula sa pahina 9

Bukod sa pasilidad, ang mga
abaca farmer ay makikinabang
din sa Php2-milyong halaga
ng proyektong, “Environment
Responsible Abaca Value Chain
to North Cotabato Farmers,” sa
pamamagitan ng World Vision
Development Foundation, na
pinondohan ng pamahalaan ng
Singapore.
Ayon kay Assistant Regional
Director at Provincial Agrarian
Reform Program Officer II Rodolfo
Alburo, sa enhanced processing at
drying center ay inaasahan nilang
lalong bubumuti ang kabuhayan
ng mga magsasaka ng abaca at
madagdagan ang kanilang kita sa
pamamagitan ng pagpapaganda ng

kalidad ng kanilang produkto.
Idinagdag pa ni Alburo na sa
processing facility, na ipinagkaloob
sa pamamagitan ng Village
Level Farm-focused Enterprise
Development (VLFED) project,
ang mga magsasaka ay nabigyan
din ng mga skill at institutional
training bilang bahagi ng proyekto.
“Sa pamamagitan ng training,
ang ating mga magsasaka ay
nakagagawa na at nakapagbebenta
na rin ng mga abaca by-product
gaya ng bag, slipper, placemat, bag,
twine, at iba pa,” aniya.
Samantala, sinabi naman ni World
Vision’s Program Officer Samuel
Ocon na ang Php2-M halaga
ng proyekto ay magbibigay ng
expansion sa abaca production
sa pagtatayo ng mas maraming

nursery, kung saan makikinabang
ang 500 farmer-beneficiary.
“Ang proyekto ay mas lalo pang
magpapa-unlad sa kaalaman ng
mga magsasaka sa pangangalaga
sa kapaligiran at pag-aangkop sa
pagbabago ng klima,, at sa pagbuo
ng
alternatibong
kabuhayan
upang itaguyod at pahusayin ang
mga paraan ng pagpapanatili ng
komunidad,” ani Ocon.
Kinilala rin ang convergence
effort ng iba’t ibang ahensiya ng
pamahalaan at non-government
organization, gaya ng Philippine
Fiber Development Authority,
Department
of
Trade
and
Industry, lokal na pamahalaan ng
Kidapawan City, at ang World
Vision Development Foundation,
sa pagpapalakas ng industriya ng

abaca at pagbibigay-tulong sa ARB
organization.
Sa kanyang acceptance speech
ng proyekto, nagpasalamat ang
Association President na si Allan
Masibay, Sr., sa pagbibigay tulong
at pagpapasigla ng produksyon ng
abaca sa kanilang barangay.
“Ang pagpapabuti sa abaca
processing center ay nagbigay ng
malaking hamon at inspirasyon sa
lahat ng kasapi ng organisasyon
at ng mga abaca farmer sa ating
komunidad. Ito ay pagpapakita
ng tunay na pagpapa-angat sa
ating abaca production at product
innovation sa ating komunidad,”
ani Masibay.

ABRIL 19

ABRIL 20

DAR, LBP, PCIC magkakaloob
ng tulong pinansyal sa mga
magsasaka ng Saranggani

DAR nag-update ng mga dokumento
ng SPLIT batay sa mga input na
ginawa ng stakeholder

Ang Department of Agrarian
Reform (DAR) sa lalawigan ng
Sarangani, sa pakikipagtulungan
sa Land Bank of the Philippines
(LBP) General Santos Lending
Center at Philippine Crop Insurance
Corporation (PCIC) ay nagkapitbisig upang magbigay ng tulong
pinansyal sa mga agrarian reform
beneficiary (ARB) sa lalawigang
ito.
Ang tulong pinansyal ay nasa anyo
ng credit bilang kapital ng mga
ARB sa produksyon ng mais at iba
pang pananim na may mababang
interest rate na 5% bawat taon.
Sinabi ni LBP Administrative
Officer Prexy Almocera na
dalawampu’t-dalawang (22) ARB
mula sa bayan ng Maasim na nagapply ng loan ang naaprubahan
sa ilalim ng Accessible Funds
for Delivery to ARBs (AFFORD
ARBs), isang lending program ng
DAR, LBP at PCIC para sa mga
ARB upang masuportahan ang
kanilang produksyon ng palay, mais
at high-value crops, ganun din ang
pagbili ng maliliit na kagamitan sa
pagsasaka.
Matapos ang matagumpay na
pagsasagawa ng loan signing
ceremony, isang financial literacy
training ang isinagawa kung saan
ipinaliwanag ni Almocera ang
layunin ng AFFORD ARBs na
pataasin ang kita ng mga magsasaka
at maiwasan silang mangutang sa
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mga pribadong mamamayan na may
mataas na interest rate.
“Itinuro namin sa kanila ang sample
computation upang matiyak na
lahat ng aplikante marunong magcompute at naiintindihan ang
kanilang inaplayan na loan,” aniya.
Binigyang diin ni Almocera na
ang mga aplikante lamang na may
magandang katayuan sa pagbayad
ang maaaring maka-avail ng
renewal ng pautang.
Idinagdag niya na ang aplikasyon
sa PCIC ay tinalakay din upang
magbigay ng segurong proteksyon
sa mga magsasaka laban sa
pagkalugi na dulot ng mga natural
na kalamidad, mga sakit sa
halaman at mga peste sa kanilang
pananim. Bahagi ito ng pre-release
requirements bago mai-download
ang loan sa bank account ng mga
magsasaka.
Sinabi ni Almocera na ang
mga ARB na may aprubadong
aplikasyon sa pautang ay nasasabik
na dahil nagsimula na ang panahon
ng pagtatanim.
“Naniniwala sila na ito ay malaking
oportunidad para sa kanila upang
makabuo ng kanilang sariling
kapital para sa produksyon mula
sa kanilang sariling kita dahil
sa programang ito na hahantong
sa isang mahusay na kalidad ng
pamumuhay para sa kanila sa
hinaharap,” ani Almocera.

Nagsagawa ang Department of
Agrarian Reform (DAR) Support
to Parcelization of Lands for
Individual Titling (SPLIT) Project
ng Writeshop para i-update ang naipublish na Environmental and Social
Safeguards (ESS) Instruments batay
sa naging resulta ng konsultasyon
at paunang assessment na ginawa
ng mga stakeholder pagkatapos ng
unang taon ng pagpapatupad ng
Project SPLIT.
Ayon kay DAR Bureau of Agrarian
Legal Assistance (BALA) at
Concurrent National SPLIT Director
for ESS at Grievance Redress
Mechanism Atty. Marjorie P. Ayson
na panahon na para ma-update ang
ESS Instruments. Ang pag-update na
sinabi niya ay isasama ang aktwal na
mga panganib at epekto na naranasan,
pagpapatunay ng pagiging epektibo
ng iba’t ibang mga hakbang sa
pamamahala, at pagsasama ng mga
mungkahi at rekomendasyon na
ginawa batay sa pakikipag-ugnayan
sa iba’t-ibang stakeholder.
“Ang pag-update ng ESS Instruments
ay bahagi din ng commitment plan
ng DAR sa World Bank, na siyang
nagpondo sa SPLIT Project,” aniya.
Ipinahayag ni Ayson na ang
pag-update sa iba’t ibang ESS

Instruments ay magpapakita ng mga
pagbabagong ginawa sa panahon
ng pagpapatupad ng proyekto. Ang
hakbang na ito aniya ay gagawing mas
mahusay ang mga iminungkahing
aktibidad sa proyekto, hindi lamang
bilang pagsunod sa pangako ng
departamento sa WB ngunit higit na
mahalaga upang makita kung paano
tumatakbo ang proyekto, tiyaking ang
mga kaugnay na isyu at alalahanin ay
agad na matutugunan at matukoy ang
mga bagong hakbang sa pagpapagaan
sa mga panganib sa kapaligiran at sa
lipunan.
Kasama sa mga iba pang opisyal
ng DAR na dumalo ay sina
Undersecretary for Foreign Assisted
and Special Projects Office Virginia
Orogo, Assistant Secretary at SPLIT
National Project Director Rene
Colocar, OIC-Assistant Secretary for
Field Operations Office Engr. Joey
Sumatra, OIC-Assistant Secretary
for Finance, Management and
Administration Office Aurita Ang,
Management Information Systems
Service Director Nestor Bayoneto at
iba pang SPLIT technical leaders at
staff.
Isinasagawa ang Writeshop mula
April 19-22, 2022 sa Lucena City,
Quezon province.

ABRIL 21

DAR hinikayat ang 2.9-M agrarian reform beneficiaries na
bumoto nang maayos para sa kanilang kapakanan
Hinikayat ni Department of
Agrarian
Reform
(DAR)
Undersecretary for Policy, Planning
and Research Office (PPRO)
at Concurrent Undersecretary
for
External
Affairs
and
Communications Operations Office
(EACOO) Atty. David D. Erro ang
mga agrarian reform beneficiaries
(ARBs) ng DAR na alamin kung
sino sa mga pambansa at lokal na
kandidato ang may plataporma at
plano kung saan sila at ang kanilang
komunidad ay makikinabang, at
aktwal na pumunta sa mga presinto
ng botohan sa Mayo 9 at gamitin
ang kanilang karapatang bumoto

para sa mga kandidatong iyon.
Sinabi ni Erro na sa mga datos na
nakalap mula sa DAR Planning
Service ay nagpakita na mula
1972 hanggang Marso 2022, may
kabuuang 2,916,621 ARBs sa
ngayon ang nabigyan ng ahensya
ng emancipation patents (EPs)
at certificates of land ownership
award (CLOAs) na sumasaklaw sa
kabuuang 4,954,235.54 ektarya ng
lupain sa buong bansa.
Ang 2.9 milyong ARB ay ang
batayang bilang ng populasyon
ng pagboto ng mga magsasakabenepisyaryo ng DAR na maaaring
madoble ng bawat miyembro ng

kanilang mga pamilya na nasa edad
din ng pagboto.
“Ang ARBs ay tumutukoy sa mga
magsasaka na pinagkalooban ng
lupa sa ilalim ng Presidential Decree
No. 27, Republic Act No. 6657
o ang Comprehensive Agrarian
Reform Law at RA No. 9700 o ang
Comprehensive Agrarian Reform
Extension with Reforms,” ani Erro.
Sinabi ni Erro na ang DAR ay
nakatuon na iangat ang mga
kondisyon ng pamumuhay ng mga
ARB sa pamamagitan ng iba’t ibang
mga programa ng interbensyon ng
departamento.

ABRIL 22

Mga magsasaka sa CamSur may dagdag na kita sa pagtatanim ng gulay
LEGAZPI CITY—Dahil sa masugid
na pagtatanim ng mga gulay, ang
mga magsasakang miyembro ng
Mambalite
Palangon
Farmers
Irrigators Association (MAPAFIA)
sa Mambalite, Libmanan, Camarines
Sur ay kumikita na ngayon ng
magandang tubo mula rito.
Ang Mambalite Barangay, na kilala
sa niyog, palay, mais, at gulay, ay
matatagpuan humigit-kumulang 14
na kilometro mula sa Poblacion.
Ayon kay DAR Regional Director
Rodrigo Realubit, ang malaking
lupaing ito, na karamihan ay
pag-aari ng mga agrarian reform
beneficiaries (ARBs) ay nakatuon
sa pagtatanim ng gulay. Ang mga
magsasaka ay nagtatanim ng sarisaring gulay at pananim sa buong
taon, kabilang ang talong, sitaw,
ampalaya, kalabasa, okra, upo,
pipino, mais, at pakwan.
“Ang ganitong mga pagsisikap
ng mga magsasaka sa lugar ay
nagbigay-daan sa kanila upang
makapagbigay ng matatag na kita
para sa kanilang mga pamilya at
mapag-aral ng kanilang mga anak,”
ani Realubit.
Sinabi ni Florentino SM. Umali,
presidente ng MAPAFIA, at isang
magsasaka ng gulay na “marami sa
amin ang mas gustong magtanim ng
gulay kaysa palay dahil napagtanto
namin na ang pagtatanim ng mga
gulay ay higit na kumikita kaysa sa
pagsasaka ng palay, dahil ang mga
gulay ay mas mabilis anihin kaysa
sa palay.”
“At kahit na ang mga gulay ay
nangangailangan ng higit na
pansin, ang labis na pagsisikap ay
nabayaran nang maraming beses,”

sabi ni Umali.
“Mahalaga,
gayunpaman,
na
iprograma ang pagtatanim ng
iba pang mga gulay upang
mapakinabangan ang paggamit ng
mga lupain at maiwasan ang hindi
nararapat na mga panganib mula
sa pagsasaka. Sa ganitong paraan,
tiyak ang patuloy na daloy ng kita,”
dagdag pa niya.
Sinabi ni Umali na mas malaki
ang kanilang pagtatanim ng talong
kaysa sa iba pang pananim. Ang
unang pag-ani ay naganap noong
Marso. Nakatipon sila sa pagitan
ng 2,000 at 3,000 kilo bawat ani
sa isang lugar lamang, humigitkumulang 1.75 ektarya, at inaasahan
ang mas magandang ani hanggang
Setyembre.
Sinabi ni Umali na nagbebenta sila
ng mga talong sa presyong P20.00
kada kilo, na kumikita sa pagitan
ng P40,000 at P60,000 tuwing ani,
dalawang beses sa isang linggo, o
buwanang kita na P400,000.

“Ang kita na iyon ay tumataas
dahil ang ibang mga magsasaka ay
regular ding nagtitipon at nagtitinda
ng kalabasa, ampalaya, okra, pipino,
sitaw, upo , mais, at pakwan,” aniya.
Kapansin-pansin na ang pagtatanim
ng gulay sa Mambalite ay tulad ng
isang tradisyunal na senaryo ng
pagsasaka ng mga Pilipino: ang
ama at ina ay nagtutulungan sa
bukid, kasama ang kanilang mga
anak kung kailan posible, lalo na sa
panahon ng pag-aani.
Marami sa mga magsasaka ang
inuugnay ang kanilang tagumpay
sa sama-samang pagsisikap at
magandang kapalaran, tulad ng
pag-kakaroon ng partikular na
kumikitang mga merkado para sa
kanilang ani.
“Nakuha namin ang seguridad ng
mga merkado sa buong taon para sa
aming mga ani,” ani Umali.
Ayon sa kanya, pinagsasama-sama
at ipinagbibili ng MAPAFIA ang
mga ani ng mga magsasaka sa mga

lokal na mamimili sa Camarines Sur
na regular na pumupunta sa kanilang
mga sakahan tuwing panahon ng
ani. Bilang isang consolidator, ang
asosasyon ay nakakukuha ng 2
porsiyento na “management fee,” na
idinaragdag sa kita ng kooperatiba.
“Hindi na namin kailangang ihatid
ang aming mga inaning gulay sa
mga palengke, dahil nakasanayan na
ng mga mamimili na bisitahin kami
sa aming mga bukirin sa buong
panahon ng ani. Malaki ang naging
tipid namin sa gastusin sa gasolina,”
aniya.
Ibinunyag ni Umali na ang
MAPAFIA ay kumita ng mahigit
P2.6 milyon ng kabuuang benta
nang ang organisasyon ay naging
direktang supplier ng iba’t ibang
pagkain at mga bilihin sa bukid sa
Tutok-Kainan nutrition program ng
National Nutrition Council (NNC)
noong 2021.
Sinabi ni Umali na umaasa sila ng
panibagong kontrata sa NNC sa
taong ito para muling mag-suplay ng
iba’t ibang pagkain at agri products
para sa feeding program.
Ang mga tagumpay ng MAPAFIA
ay kumakalat sa buong komunidad.
Mahigit 122 magsasaka at iba pang
residente, karamihan sa mga ito
ay nagmula sa mga barangay ng
Mambalite, Palangon, at hanggang
sa barangay Uson, ang direktang
nakikinabang sa determinasyon ng
grupo na unti-unting palakasin ang
organisasyon.
Ang MAPAFIA ay nabuo noong
2019 at nakarehistro sa Securities
and Exchange Commission (SEC)
sa sumunod na taon sa tulong ng
DAR.

Mga kababaihang magsasaka ng Pili, ginawang oportunidad ang kagipitan
Feature story

PILI,
CAMARINES
SUR—
Nang umatake ang pandemyang
COVID19, ang agrifood production
ay naapektuhan ng husto, kung saan
lumikha ito ng malaking hamon.
Karamihan sa mga producer at
negosyo, ang makahulagpos sa

krisis ay upang makaraos lamang.
Subalit, ilang agrarian reform
beneficiaries organization tulad
ng Tinangis Upland Farmers
Agriculture Cooperative (TUFAC),
isang grupo ng 20 kasapi, kung
saan 15 dito ay mga kababaihan,
sa Upper Barangay ng Tinangis sa

Pili, Camarines Sur, ay ginawang
oportunidad ang nangyayaring
kagipitan.
Dahil sa takot na ang TUFAC at
mga kasapi nito ay mahaharap
sa mga problema pagdating ng
panahon, na maaaring makaapekto

sa kanilang kita sa bukirin at sa
lokal na ekonomiya, agad silang
nag-focus sa long-term ‘out of the
box’ o alternatibong solusyon, tulad
Sundan sa pahina 12
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ng pamamahala sa isang maliit na
bakery project, upang mapanatili na
kanilang organisasyon ay makaraos
sa krisis.
Ayon kay TUFAC General Manager
Maria Mercedita Violeta, na namuno
sa mga kababaihang-magsasaka,
nagtayo sila ng bakery business
sa tulong Department of Agrarian
Reform (DAR) at Department of
Social Welfare and Development
sa pamamagitan ng Convergence
on Livelihood Assistance to ARBs
Project.
“Wala kaming ideya kung paano
simulan ang maliit na negosyo
noon. Nawawalan ng kami ng lakas
ng loob dahil sa parang walang
nagyayari sa amin. Sa tulong ng
DAR, naisip namin na mag-focus
sa bakery project dahil lahat ay
kailangan kumain sa gitna ng
pandemya,” aniya.
Ang matibay na commitment at
determinasyon ng grupo ang nanaig,
kahit oras ng kagipitan, upang
kumita sila ng Php 803,502.00 sa
loob ng isa’t kalahating taon kung
saan inilunsad ito noong Hulyo 8,
2020, sa simula ng pananalasa ng
pandemya.
Sa kanilang ulat, ang bakery ay may

karaniwang buwanang benta na
Php 44,639.00.
Nagsimula silang maghatid ng
kanilang mga paninda gaya ng
pan de coco, spanish bread, pan
legaspi, pinagong, choco bread,
halfmoon, sliced bread, chiffon
cake, at cassava cake sa Centro
Tinangis at Zone 3 hanggang 5
sa pamamagitan ng motorized
transporters na ipinagkaloob din sa
kanila ng DAR.
Dahil sa lasa ng kanilang baked
goods sa murang halaga nito na Php
2.00 para sa maliit na tinapay at
Php 5.00 sa mas malaki, ang coop
ay nagsimula na ring mag-deliver
sa mga kalapait na komunidad ng
Barangay Curry, Sitio Bungkaw, at
mga relocation site.
“Nakapagde-deliver
kami
sa
mga lugar na ito sa kabuuan ng
sugarcane harvest season,” ani
Violeta. “Kahit na ang benta namin
sa lokal na lugar lamang, nauubos
ito agad. Hindi kami obligadong
maghanap ng bagong market dahil
mataas ang demand ng aming mga
tinapay.”
Inilahad niya na ang sikreto ng
kanilang malasang tinapay ay
nasa sangkap nito, aniya, kahit
barya-barya lamang ang kanilang
ganansiya ay hindi nila babaguhin

ABRIL 23

P8.4-M tulay sa Siquijor magdadala
ng mga produkto ng mga
magsasaka sa mga pamilihan
LALAWIGAN NG SIQUIJOR –
Inilipat kamakailan ng Department
of Agrarian Reforms (DAR)
ang pamamahala ng tulay ng
Kinamandagan-Tignao sa Lazi,
Siquijor sa lokal na pamahalaan
dito. Ang tulay, na ipinatupad sa
ilalim ng Tulay ng Pangulo Para sa
Kaunlarang Pang-Agraryo (TPKP)
ay itinayo upang gawing mas mabilis
at mas madali ang transportasyon ng
mga produkto ng magsasaka.
Sinabi ni DAR Secretary Bernie
Cruz na ang proyekto ay lubos
na magpapaunlad sa kalakalan at
komersiyo ng mga magsasaka at
residente dito.
“Ang tulay na ito ay itinayo
bilang tugon sa kahilingan ng mga
magsasaka na bigyan sila ng mas
madaling daan upang makatawid sa
ilog sa pagdadala ng kanilang mga
ani at produkto sa mga pamilihan,”
ani Cruz.
Binigyang-diin din niya na
mahalaga ang pangangalaga at
pagpapanatili ng tulay upang
tumagal ng mahabang panahon ang
proyekto.
“Lagi po naming ibinibilin sa
pagtatapos ng proyekto na nasa
pangangalaga na ninyo ang proyekto.
Pangalagaan at panatilihing nasa
maayos na kondisyon ang proyekto
para mas marami pang henerasyon
ang makinabang,” sabi ni Cruz.
Sinabi ni Leonita Ates, Barangay
Kagawad ng Kinamandagan, na
dati, karamihan sa mga magsasaka
at residente na kailangang maghatid
ng kanilang mais o gulay sa
palengke ay nahihirapang tumawid
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sa ilog dahil mayroon lamang
itong tulay na gawa sa kahoy na
pinagdugtong-dugtong. Ito aniya ay
napaka delikado.
“Kinailangan nilang bitbitin ang
malalaking bungkos ng mais
sa kanilang likuran dahil hindi
makakadaan
ang
habal-habal
(motorsiklo) kung mabigat ang
kanilang mga dala. Karamihan
sa mga magsasaka ay walang
sasakyang pang-hakot para ihatid
ang kanilang mga produkto kaya
umuupa na lang sila ng habal-habal,
“paliwanag ni Ates.
Sinabi ni DAR Regional Director
Romeo Reyes na ang 55 linear meter
na tulay ay nag-uugnay ngayon
sa mga magsasaka at residente
ng walong barangay sa lugar na
kinabibilangan ng Kinamandagan,
Tignao, Cangclaran, Kimba, Poo,
Cangomantong, Cang-atuyom, at
Cang-asa.
Binigyang-diin ni Reyes ang
benepisyong maidudulot ng tulay sa
bayan. “Ito ay tanda ng pag-unlad.
Ang bagong tulay ay makatutulong
sa mga magsasaka at residente na
makamit ang iba’t ibang suportang
serbisyo mula sa pamahalaan at sa
pribadong sektor,” dagdag niya.
Aniya, nasa 7,000 residente mula sa
walong barangay ang makikinabang
sa tulay, kung saan 252 ang agrarian
reform beneficiaries.
Pinondohan ng gobyerno ng France
ang pagtatayo ng proyektong TPKP
na nagkakahalaga ng P 8.4 milyon
at itinayo ng Department of Public
Works and Highways (DPWH).

ang timpla ng kanilang mga
tinapay dahil nakasanayan na ito
ng mga customer.
Binigyang diin din niya na hindi
lamang nagbigay ng karagdagang
kita sa kanila ang bakery, nagbigay
din ito ng oprtunidad na palakasin
ang samahan ng mga kababaihan.
Ipinaliwanang naman ni Felicidad
Buenafe, 43-taong gulang na
magsasaka at baker, na ang bawat
tinapay ay resulta ng koopreasyon
ng mga kasapi ng TUFAC. Aniya
ginagampanan niya ang regular na
gawain upang mapanatili na may
stock ang kanilang bakery.
“Araw-araw gumigising ako ng
mga ala-una ng umaga upang
maghanda at magsimula sa
paggawa ng tinapay,” lahad ni
Felicidad. “Natatapos ako sa
pagbabalot ng mga paninda ng
alas-sais ng umaga. Ganoon ang
takbo ng araw ko,” aniya.
Aniya, bawat miyembro ng
TUFAC ay may kanya-kanyang
work assignment sa bakery upang
matiyak ang maayos nitong
operasyon.
“Kailangan naming palakasin ang
kooperatiba ngayon upang kahit
tumigil na ang pamahalaan sa
pag-gabay sa amin, at kailangan
na nilang mag-focus sa ibang

kooperatiba, ay kaya na naming
tumayo sa aming mga sarili,” aniya.
Ani Felicidad ang kooperatibang
ito at ang kanilang mga pamilya ay
nagpapasalamat sa lahat lalung-lalo
na sa DAR, na talagang tumulong
sa kanila mula sa pagtatanim
ng mga gulay, sa pagpundar ng
piggery hanggang sa pagbubukas
nitong bakery. Nadagdagan po ang
income ng aming cooperative at
nabigyan po kami ng lakas-loob na
magpursigi upang makatakas kami
sa kahirapan.
Bukod sa bakery, nagpapautang
din ang TUFAC sa mga sugarcane
planters na aabot sa Php150,000.00
at may 2% interest rate upang
masakop ang gastos sa paghahanda
sa lupa at panahon ng pag-aani.
Ang coop, na tumanggap ng Php
300,000 grant mula sa Department
of Labor and Employment sa rice
trading venture, ay nagpapahiram
din ng bigas sa mga miyembro nito,
4Ps, at mga miyembro ng katutubo.
Nagbabayad sila ng dawang beses
kada buwan sa kooperatiba.
Ang TUFAC, na may 55 aktibong
miyembro, ay naorganisa at
narehistro
sa
Cooperative
Development Authority noong
March 25, 2012.
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DAR, DENR, NCIP inayos ang mga
overlapping issue kaugnay
sa pagpapatupad ng Project SPLIT
Nagsagawa ang Department of Agrarian Reform (DAR) at iba pang interagency technical working group kabilang ang Department of Environment
and Natural Resources (DENR) at National Commission on Indigenous
Peoples (NCIP) ng consultation meeting sa lupa at kagubatan upang
ayusin ang mga overlapping issue na may kaugnayan sa parselisasyon ng
collective certificates of land ownership awards (CCLOAs) para sa Support
to Parcelization of Lands for Individual Titling (SPLIT) Project.
Ayon kay DAR Undersecretary for Legal Affairs Office Luis Meinrado C.
Pañgulayan na batay sa joint guideline, ang DAR at DENR bago iproseso
ang mga aplikasyon para sa mga titulo ng lupa alinsunod sa kanilang
mandato ay kailangang ipaalam sa NCIP ang partikular na lugar na
bibigyan ng titulo.
Sinabi niya na ang lahat ng lupang sakop ng collective CLOAs sa loob
ng classified timberlands, unclassified public forests, mineral lands, at
national parks, ay dapat i-parcelize pabor sa agrarian reform beneficiaries.
“Sa panahon ng pagpapatupad ng parcelization at sa pag-iisyu ng naaangkop
na mga instrumento sa tenurial, ang mga aktwal na nakatira sa mga lupaing
sakop ng mga kolektibong CLOA ay hindi dapat paalisin,” ani Pañgulayan.
Ipinahayag niya na ang NCIP ay may tungkuling patunayan ang
lupang napapailalim sa projection ng mga plano sa survey at magisyu ng certification of non-overlap, kung ito man ay nakakaapekto
sa isang alienable and disposable (AD) o ancestral land (AL) na may
kinasasangkutan ng mga “conflict areas” na tinukoy ng mga ahensyang
may kinalaman sa nakabinbin/nagpapatong, mga isyu sa nasasakupan/
operasyonal o magkasalungat na paghahabol na pinagtatalunan o potensyal
na pinagtatalunan.
“Ito ay isang napakagandang pagkakataon na magkaroon ng face to face
meeting kasama ang mga Regional Offices ng DAR at ang miyembro
ng ating Technical Working Group para ipakita ang commitment ng
gobyerno para sa land administration sa Pilipinas,” ani World Bank Senior
Environmental Engineer Maya Gabriella Villaluz.
Sinabi niya na ito ang pinakamalaking proyekto sa pangangasiwa ng lupa
ng World Bank sa buong mundo at nais nilang maibahagi sa ibang bansa
ang pinakamahusay na kasanayan ng proyektong ito.
Ang nasabing kaganapan ay dinaluhan ng mga kinatawan ng DAR at
World Bank Mission kasama ang Inter-agency technical working group,
na kinabibilangan nina Atty. Cesar Ortega, Shelley Calata mula sa NCIP,
Jennette Ponce mula sa Mines and Geosciences Bureau, Amie Rabang at
Gabriel Mendoza mula sa Forest Management Bureau, Beata Batadlan at
Estela Gumabon mula sa National Mapping and Resource Information
Authority.
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SPLIT project makakakolekta ng 44-bilyon sa amortisasyon
ng lupa at real property tax

Sinabi ni Department of Agrarian
Reform (DAR) Secretary Bernie F.
Cruz na mula sa kikitain sa utang ng
Pilipinas na nagkakahalaga ng P19bilyon, ang bansa, sa pamamagitan
ng Land Bank of the Philippines
(LBP) ay maaaring makakolekta ng
44-bilyong bayad sa amortisasyon
ng lupa mula sa mga agrarian
reform beneficiaries (ARBs) kung
saan ang mga local government
units (LGUs) ay makakaasa din ng
pagtaas sa koleksyon ng buwis sa
real property.
“Ang inaasahang pagbabayad
ng amortization sa lupa at
pangongolekta ng mga buwis sa
real property ay magiging posible
sa pamamagitan ng Support to
the Parcelization of Lands for
Individual Titling (SPLIT) project
ng DAR na pinondohan ng World
Bank (WB) na may kabuuang
halaga ng proyekto na P24.625
bilyon kung saan 78-porsyento ng
loan proceeds ay nagkakahalaga
ng P19.240 bilyon at 22 porsyento
ay counterpart mula Philippine
government na nagkakahalaga ng
P5.385 billion,” diin ni Cruz.
Sinabi ni Cruz na ang proyekto ng
SPLIT ay naglalayon na mabilis
na masubaybayan ang paghahatihati ng mga lupang nauna nang naisyuhan ng Collective Certificates of
Land Ownership Award (CCLOAs)
upang ipagkaloob bilang mga
indibidwal na titulo ng lupa sa
mga agrarian reform beneficiaries
(ARBs) sa ilalim ng Comprehensive
Agrarian Reform Program (CARP).
Sa lalawigan ng Sorsogon lamang,
ang pagpapatupad ng SPLIT project
ay nakapagsagawa na ng kabuuang
114 computerized titles (C-titles) na
may kabuuang lawak na 178.8907
ektarya na kinasasangkutan ng 112

ARBs.
Sinabi ni Cruz na ang Sorsogon
ay isa sa mga unang lalawigan na
naglunsad ng Project SPLIT noong
2021, at mula nang ilunsad ito
noong Setyembre 2021, na-validate
na ng lalawigan ang may kabuuang
lawak na 1,240.4956 ektarya para sa
mga landholding na matatagpuan sa
isang (1) lungsod nito at labing-apat
(14) na mga munisipalidad.
Ipinahayag ni Regional Director
Rodrigo O. Realubit ang kanyang
kagalakan at pagpapahalaga sa mga
makabuluhang milestone na ginawa
ng Sorsogon sa pagpapatupad ng
Project SPLIT.
“Ito ang uri ng impormasyon
na kailangan nating ipalaganap
dahil ginagawa nitong mas may
kaugnayan ang ating mga gawa,”
sabi ni Realubit.
Sinabi ni Field Collector at
Agrarian Affairs Specialist I
(AASI) ng LBP Domingo Venus
Jr., na malaki ang tulong ng DAR
para makapangolekta ng bayad
mula sa mga ARB na kusangloob na nagbabayad ng kanilang

amortization at hindi ito itinuring na
pabigat.
Ibinahagi ni Venus na sa
pangongolekta ng amortization
mula sa unang anim (6) na
tatanggap ng c-titles sa Mabini,
Casiguran, nakakuha ang gobyerno
ng P65,355.56 at lima (5) sa mga
payees na ito ang ganap na nagbayad
ng kanilang mga amortization
at inihahanda na ng LBP ang
kinakailangang mga dokumento
para sa pagkansela ng encumbrance
sa kanilang mga titulo.
Sinabi ni Sorsogon Agrarian
Reform Chief Nida A. Santiago na
ang pagbabayad ng buwis at land
amortization ay isang katiyakan sa
ARBs na sila na ngayon ang tunay
na may-ari ng lupang kanilang
binubungkal.
“Sa loob ng maraming taon,
lumikha tayo ng maayos na relasyon
sa ating mga CARP Implementing
Agencies dito sa Sorsogon, isa na
rito ang LBP, kung saan inilalagak
ang koleksyon ng agrarian reform
receivables (ARR),” dagdag ni
Santiago.

Sinabi ni Municipal Agrarian
Reform
Program
Officer
(MARPO) Mariam Jamolin na ang
matagumpay na paglulunsad at
pagpapatupad ng Project SPLIT ay
naging kapaki-pakinabang hindi
lamang sa mga ARB sa Sorsogon
kundi sa pagsasakatuparan ng
mas inklusibong pagpapatupad ng
CARP sa buong lalawigan.
Titulo para sa mga ARB, ngunit ito
ay lumikha ng panibagong pag-asa
para sa kanila at isang katiyakan ng
walang patid na panunungkulan sa
lupang kanilang ginugol ng kanilang
buhay. Bilang mga tagapagpatupad,
ito ay nagbibigay sa amin ng
katiyakan na kami ay gumagawa ng
isang mahusay na trabaho,” dagdag
niya.
Ang DAR Sorsogon ay nangangako
na magpatuloy sa pagbuo ng mga
natitirang c-title at patuloy na
tutulong sa pagtataas ng kita para
sa gobyerno sa pamamagitan ng
pangongolekta ng mga pagbabayad
ng buwis at mga amortisasyon sa
lupa.
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DAR pinuri ang farmers’ org sa
pagpasok sa agrivet business

Carmen, North Cotabato – Pinuri
kamakailan ng Department of
Agrarian Reform (DAR)-Region 12
ang Liliongan Farmers Association
sa Barangay Liliongan dahil sa
pagtahak nito sa agricultural at
veterinary supply store upang
tulungan ang kapwa nila magsasaka.
Ayon kay Regional Director

Mariannie Lauban-Baunto ang
agrivet business ay magbibigay
sa pangangailangan ng kanilang
mga kasapi at kapwa magsasaka
sa kanilang komunidad sa murang
halaga.
“Napakasaya naming malaman na
ang mga support service na ating
ipinagkaloob sa kanila ay may

magandang idinulot. Ngayon, ang
pakinabang na ito ay naibibigay
na sa komunidad dahil malapit na
sa mga magsasaka ng mga agrivet
supply na kailangan nila,” ani
Lauban-Baunto.
Idinagdag pa ng Regional Director
na
ang
Liliongan
Farmers
Association ay isa sa mga agrarian
reform beneficiaries organization
na kaya nang tumayong mag-isa
dahil sa patuloy na suporta at gabay
na ibinigay ng DAR sa kanila.
Sinabi naman ni Provincial
Agrarian Reform Program Officer
II Charish Paña na business
venture ay mula sa Convergence
on Livelihood Assistance for ARBs
Project (CLAAP).
“Ang bagong negosyo ng mga
benepisyaryo ay pagpapatunay

na ang CLAAP project ay patuloy
na lumalago. Napamahalaan nila
ang swine production project ng
maayos kaya’t nakapag-ipon sila
ng puhunan para sa agrivet supply,”
Paña said.
Binati
naman
ng
Project
Pointperson na si Marites Toriaga
ang grupo ng mga magsasaka
at naniniwala siya na magiging
matagumpay ang negosyong ito
sa nalalapit na panahon dahil ang
mga namamahala ay dedicated at
competent na magsasaka.
Ayon kay CLAAP Swine Cluster
President Merlina Tan inilunsad
nila ang agrivet supply store ng may
inisyal na puhunan na Php16,000.00
mula sa savings nila sa CLAAP
project na ipinagkaloob ng DAR.
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DAR-Bicol naghahanda na upang
pangunahan ang field investigation; LBP
magfo-focus sa land valuation

LEGAZPI
CITY—Ang
Department of Agrarian Reform
(DAR) sa Bicol region, sa
pakikipagtulungan sa Land Bank
of the Philippines (LBP), ay
nagsasagawa ng on-site technical
training sa land appraisal ng
mga lupain na nasa ilalim ng
Comprehensive Agrarian Reform
Program (CARP).
Ito ay paghahanda sa lalabas na
amended DAR administrative
order na nilagdaana at ilalabas ni
DAR Secretary Bernie Cruz, kung
saan ang DAR ang magtutuloy
ng responsabilidad sa mga
proseso ng field investigation na
kasalukuyang ginagawa ng LBP.
Ayon kay DAR Bicol Assistant
Director
for
Operations
Engr. Romulo Britanico na
base sa
kanilang top-level
discussion, inaasahan na nila
ang pagpapatupad sa amended
Administrative Order (AO) No.1,
series of 2020, sampung(10) araw
paktapos ng pubikasyon nito.
“Nasasaad sa AO ang mga
patnubay na nagpapasimple sa
proseso ng land acquisition at
distribution ng mga pribadong
lupang
pang-agrikultura
na
sakop ng CARP. Sa ilalim ng

probisyon, ang responsibilidad ng
paghawak ng field investigation
ay mapupunta na sa DAR. At ayon
dito, tututukan na ngayon ng LBP
ang proseso ng land valuation,”
paliwanag ni Britanico.
Idinagdag pa ni Britanico na
ngayong ang field investigation
ay nasa DAR na, mas bibilis
ang proseso ng imbestigasyon.
“Ang provincial offices ng DAR
ay magtatalaga ng team na
mamamahala sa on-site o field
validation at imbestigasyon ng
mga lupain na sa sakop ng CARP.”
Ang DAR ay magsasagawa ng
dalawang-araw na on-site training
sa tulong teknikal na ibibigay ng
LBP-Agrarian Operations Center
(AOC) sa pamamagitan ng mga
land appraiser nito. Ang unang
batch ay ginanap noong Abril 2122 para sa opisina ng Camarines
Norte at Camarines Sur I and II;
habang ang iba pang batch ay
gaganapin sa Mayo 4-5 para sa
Albay at Sorsogon; at Mayo 11-12
para sa Masbate.
Sinabi ni Agrarian Affairs
Specialist
Engr.
Francisco
Corcuera na tuturuan nila ang
DAR field personnel sa tamang
evaluation ng mga ari-arian na

nasa ilalim ng saklaw ng CARP.
Ang pagsasanay ay magsisilbi
rin bilang coaching at mentoring
session para sa DAR personnel.
Iginiit ni Britanico na ang
ahensiya ay gagawa pa ng ng
karagdagang strategy upang
mapagbuti ang kakayahan ng ng
mga DAR field personnel na nagaappraise ng mga ari-arian, na
magpapabilis at magsasaayos sa
field investigation.
“Inaasahan na namin ang
transition, upang mapunuan ito.
Nais naming magpatuloy ang
proseso dahil sa target namin
sa 2022. At sa pagkunsidera sa
learning curve, ang mga field
personnel ay maga-adjust kaya
kailangan natin gumawa ng
diskarte,” aniya.
Idinagdag pa ni Britanico na ang
pagsasagawa ng field investigation
ay mahalagang bahagi sa land
valuation process upang malaman
ang kinakailangang datos para sa
appraisal ng pagmamay-ari ng
lupa. Ito ang susi upang malamang
ang landowners’ compensation,
gayundin ang iskedyul ng
amortisasyon ng mga agrarian
reform beneficiary.

ABRIL 29

DAR sineguro ang katatagan ng mga naipagkaloob na
proyektong pang-imprastraktura sa Sultan Kudarat
Isulan, Sultan Kudarat —
Nagsagawa kamakailan ang
Department of Agrarian Reform
(DAR) ng on-site Sustainability,
Monitoring,
&
Evaluation
(SME) ng mga naipagkaloob
nang infrastructure project sa
lalawigan ng Sultan Kudarat
partikular na sa mga bayan ng
Isulan at Esperanza, at sa lungsod
ng Tacurong upang mamonitor at
matasa ang kagamitan ng mga
nakumpleto ng infra-subprojects.
May kabuuang 36 proyekto na
Sundan sa pahina 15

14

DAR mamamahagi
ng 900-ektaryang
government
owned land sa 786
Busuanga ARBs
Nakatakdang
mamahagi
ang
Department of Agrarian Reform
(DAR) sa pangunguna ni Secretary
Bernie Cruz ng humigit-kumulang
800-900 ektarya ng agricultural
government owned lands (GOLs)
mula sa kabuuang 2,105 ektarya ng
lot 699-Busuanga Cadastre at bahagi
ng lupain na kilala bilang Yulo King
Ranch (YKR) sa 786 agrarian reform
beneficiaries (ARBs) sa Busuanga,
Palawan, Abril 29, 2022.
“Ipapamahagi ang lupain sa 786 ARBs
kabilang ang limang (5) agricultural
graduates at 50 ektarya na nakalaan
sa humigit-kumulang limampung
(50) rebel returnees na kinilala bilang
mga farmer-beneficiaries, bilang
pagsunod sa Executive Order No. 75,
Series of 2019,” ani Cruz.
Ang EO 75 ay nilagdaan bilang batas
noong Pebrero 1, 2019, ni Pangulong
Rodrigo Duterte, na nag-utos sa
DAR na madaliin ang pagproseso
ng mga idle at abandonadong mga
government-owned lands (GOLs)
na maaaring saklawin sa ilalim ng
Comprehensive Agrarian Reform
Program (CARP).
Sinabi ni MIMAROPA Regional
Director Atty. Marvin V. Bernal na
ang rehiyon ay ganap na nakatuon
sa pagtataguyod ng pantay na
pamamahagi ng lupa at pagbibigay
ng mga suportang serbisyo sa
mga benepisyaryo nito sa loob ng
heograpikal na lokasyon, sa ilalim ng
banner program, “Ikaw, Kayo nasa
Puso Namin.”
“Ang MIMAROPA, sa ngayon,
ang kauna-unahang rehiyon sa
buong bansa ang magkakaloob ng
pinakamalaking bilang ng mga
lupain, ayon sa mga tuntunin sa
pagpapatupad ng EO 75,” dagdag
niya.
Sinabi ni Bernal na ang lot 699
(Busuanga Cadastre) at bahagi ng
YKR sa loob ng Busuanga Pasture
Reserve (BPR), ay matatagpuan
sa mga Barangay ng San Jose at
Dekalachao, Coron, Palawan.
“Ang YKR, na kilala ngayon
bilang Busuanga Pasture Reserve,
ay itinatag bilang Pasture Reserve
sa bisa ng Proclamation No.1387
noong 1975 ni Pangulong Ferdinand
E. Marcos noon na may pinagsamasamang lugar na humigit-kumulang
40,000 ektarya at matatagpuan sa
munisipalidad ng Coron at Busuanga,
Palawan,” aniya.
Pangungunahan ni Cruz ang
ceremonial distribution ng CLOA
kasama ang iba pang opisyal ng
DAR, CARP Implementing Agencies
kabilang ang Armed Forces of the
Philippines (AFP) at Philippine
National Police (PNP) sa Municipal
Open grounds, Coron.
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binubuo ng 22 farm-to-market
road, apat (4) na potable water
system, apat (4) na solar drier, apat
(4) na irrigation canal, at dalawang
(2) tulay ang namonitor ng SME
team mula Isulan, Tacurong, at
Esperanza. Ang mga proyektong
ito ay ipinagkaloob sa ilalim ng
Agrarian Reform Community
Development Support Program
(ARCDSP).
Ayon kay DAR Assistant Secretary
for Support Services Milagros
Isabel Cristobal, na nanguna sa
aktibidad, ang SME ay inisyatibo
ng ahensiya upang maseguro na
ang mga proyekto ay naipagawa
ng naaayon sa layunin nito sa
pamamagitan ng assessment at
evaluation mula sa suporta ng
local government, consistency ng
maintenance at pondo ng naaayon
sa financial resources at operation
at
maintenance
ng
subject
organization.
“Masaya kami sa resulta ng
isinagawang SME. Ang mga

proyekto ay nasa mabubuti pang
kondisyon at patuloy pa rin itong
nakapagbibigay ng serbisyo sa
komunidad,” ani Cristobal.
Idinagdag pa niya na upang
maseguro ang itatagal ng proyekto,
dapat isaalang-alang, iakma at
tuklasin ang iba pang kapakipakinabang na kagamitan at dapat
kumilos nang maagap sa bawat
sitwasyon lalo na sa mga bagay na
nangangailangan ng pagpapabuti.
Nagkaroon din ng pag-uusap
sa pagitan ng mga stakeholders
at agrarian reform beneficiaries
(ARBs) upang magbigay ng mga
kinakailangang
rekomedasyon
upang magkaroon ng action plan
sa pagpapabuti ng mga nasabing
proyekto.
Nagpaabot naman ng pasasalamat
si Leonerico Oriel ng P4MPFarmers Association ng Upper
Katungal sa DAR sa pagtulong sa
kanila na maibsan ang kanilang
hirap sa paghahatid at pagbibyahe
ng kanilang mga produkto sa
merkado.
“Dahil sa farm-to-market road,
naibebenta namin ang aming mga

ani sa merkado ng may magandang
halaga at nadadagdagan pa ang
aming ipon para sa pamilya,” aniya.
Sinabi naman ni Provincial
Agrarian Reform Program Officer
II Mary Jane Aguilar ng DARSultan Kudarat na mahalaga ang
pagbibigayan ng responsibilidad
sa pagitan ng local government at

mga ARB tungo sa napapanatili at
progresibong kapaligiran.
“Bilang bahagi ng istratehiya ng
lalawigan, tinitiyak natin na ang
ipinatutupad nating mga proyekto
ay makatutulong sa ating mga
magsasaka tungo sa isang mabuting
kalagayan,” aniya.

ABRIL 30

DAR namahagi ng government-owned
lands sa 786 ARBs ng Busuanga

Coron, Palawan – Pinangunahan
ni Department of Agrarian Reform
(DAR) Secretary Bernie Cruz ang
pamamahagi ng certificates of
land ownership award (CLOAs) sa
786 agrarian reform beneficiaries
(ARBs) dito.
Inutusan ni Pangulong Rodrigo
Duterte ang DAR na madaliin
ang pamamahagi ng mga lupain,
partikular na ang mga lupaing
pag-aari ng gobyerno, sa mga
kwalipikadong benepisyaryo bago
siya bumaba sa puwesto base sa
Executive Order No. 75, Serye ng
2019,” aniya.
Umapela si Cruz sa mga
benepisyaryo na huwag ibenta
o isangla ang lupang ibinigay sa
kanila upang mapakinabangan

din ito ang kanilang mga anak at
susunod pang henerasyon.
Ipinahayag ni DAR MIMAROPA
Regional Director Atty. Marvin
V. Bernal na ang YKR na kilala
ngayon bilang Busuanga Pasture
Reserve ay itinatag bilang Pasture
Reserve sa bisa ng Proclamation
No.1387 noong 1975 ni dating
Pangulong Ferdinand E. Marcos na
may kabuuang 40,000 ektarya na
matatagpuan sa mga munisipalidad
ng Coron at Busuanga, Palawan.
“May kabuuang 900-ektarya sa
Lot 699 (Busuanga Cadastre) at
sa bahagi ng YKR, na sakop ng
Busuanga Pasture Reserve (BPR),
isang government owned land
(GOL) na matatagpuan sa barangay
ng San Jose at Decalachao,

Coron, Palawan na ipinamahagi
sa 786 ARBs kabilang ang limang
(5) agricultural graduates at
limangpung (50) rebel returnees,”
aniya.
Ayon kay Bernal may humigit
kumulang na 9,022 ektarya ang
nakikitang maaaring masakop
sa ilalim ng CARP, na hindi
nakatalaga, direkta, at eksklusibong
ginagamit para sa hangaring inilaan
para dito.
Nagpasalamat si Rose Ann Gestupa,
nagtapos ng Bachelor of Science
in Agriculture, major in Animal
Industry, isa sa mga benepisyaryo
sa ilalim ng E.O 75 kay Pangulong
Rodrigo Duterte at sa DAR.
“Aalagaan
ko
at
gagawing
produktibo ang lupaing iginawad

ng DAR para matiyak ang food
security ng bansa lalo na sa Coron,”
ani Gestupa.
Naipamahagi na ng DAR ang
80 ektarya ng mga lupang pangagrikultura sa 102 ARBs, ang unang
tranche ng GOLs noong Enero
22, 2021 at 250 ektarya mula sa
kabuuang 427.0611 ektarya ng Lot
697 ng YKR sa 98 sa Busuanga
sa lalawigan ng Palawan noong
Setyembre 20, 2021.
Ang EO 75 ay nag-aatas sa lahat
ng mga ahensya ng pamahalaan na
tukuyin ang mga lupain na pag-aari
ng pamahalaan na maaaring ilaan o
angkop para sa agrikultura upang
maipamahagi sa mga natukoy na
kwalipikadong benepisyaryo.
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