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Anim (6) na agrarian reform 
beneficiaries’ organizations 
(ARBOs) sa lalawigan ng Sultan 
Kudarat ang nakatanggap ng may 
kabuuang 300 sako ng vermicompost 
at 130 galon ng organic foliar 
fertilizer mula sa Department of 
Agrarian Reform (DAR) upang 
palakasin ang kanilang produksyon 
sa agrikultura at isulong ang isang 
malusog na paraan ng paggawa ng 
mga pagkain na hindi nakakaapekto 
sa kalikasan.
Ang mga farm input, na may 
kabuuang halaga na P247,350.00, 
ay ipinagkaloob sa mga ARBO 
alinsunod sa direktiba ni Pangulong 
Ferdinand R. Marcos Jr. kay DAR 
Secretary Conrado Estrella III 
upang tumulong sa pagpapabuti ng 
kabuhayan ng mga magsasaka.
Ang mga sumusunod na ARBO 
ay nakatanggap ng tig-22 galon 
ng organic foliar fertilizer at tig-
50 sako ng organic vermicompost: 
ang Agrarian Reform Farmers 
Association sa Tacurong City; 
ang Silang Agrarian Reform 
Beneficiaries Association sa 

sa ilalim ng Sustainable and Resilient 
Agrarian Reform Communities 
(ARCs) ng DAR na naglalayong 
isulong ang produksyon ng gulay 
upang labanan ang epekto ng 
climate change sa lalawigan.
“Ikinagagalak naming ipaalam sa 
inyo na sa 451 alalahanin ng mga 
mamamayan na isinangguni sa 
inyong tanggapan mula Enero 1, 
2022 hanggang Nobyembre 30, 
2022, 451 na tiket o 100 porsiyento 
ang naaksyunan. Pinupuri namin 
ang inyong pagsisikap sa pagtiyak 
na ang lahat ng alalahanin ng mga 
mamamayan na isinangguni sa 
inyong tanggapan ay naaaksyunan 
sa oras,” ani Casinabe.
Ang 8888 Citizens’ Complaint 
Center ay itinatag noong Hunyo 
2007 upang magsilbing mekanismo 
kung saan ang mga mamamayan 
ay maaaring mag-ulat ng kanilang 
mga reklamo at hinaing sa mga 
aksyon ng red tape sang-ayon sa 
itinatadhana ng Republic Act 9485 
na tinagurian bilang “Anti-Red 
Tape Act, na sinusugan ng RA No. 
11032.

Bagumbayan; ang Palimbang 
Entrepreneurs Agrarian Reform 
Beneficiaries’ Organization 
sa Palimbang; at ang Sitio 
Lagon Farmers’ Multi-Purpose 
Cooperative sa Pangulong Quirino.
Sa kabilang banda, ang Kangkong 
Farmers Association at Tagumpay 
Vegetable Growers Association, na 
kapwa matatagpuan sa Esperanza, 
ay tumanggap ng tig-21 galon at tig-
50 sako ng organic fertilizer.
Nagpahayag si Hernane Fermo, 
Presidente ng Agrarian Reform 
Farmers Association, ng kanyang 
taos-pusong pasasalamat sa DAR 
sa patuloy na pagtulong nito sa mga 
ARBO.
“Kami ay nagpapasalamat sa 
matibay na suporta ng DAR, at sa 
palagiang pag-alaala sa amin, lalo 
na sa oras ng pangangailangan. 
Ang mga farm input na ito ay tiyak 
na makatutulong sa amin upang 
makagawa ng mas mahusay na 
mga produkto na maaari naming 
ibenta na makakapagkumpitensya 
sa merkado,” ani Fermo.
Ang mga agri-input ay naipagkaloob 

Tumutugon din ito sa mga kaso 
ng katiwalian laban sa lahat ng 
mga pambansang ahensya ng 
pamahalaan, mga korporasyong pag-
aari o kontroladong ng pamahalaan, 
mga institusyong pananalapi at iba 
pang mga instrumentalidad.
Hangad ni Casinabe ang “patuloy 
nating pagtutulungan laban sa red 
tape at katiwalian.  
Marubdob namang pinasalamatan 
at tinanggap ni Estrella ang papuri 
habang tiniyak niya sa lahat ng 
opisyal at mga kawani ng 8888 
Citizens’ Complaint Center at sa 
publiko, sa pangkalahatan, na ang 
DAR ay patuloy na magsisikap at 
sa dagliang pagtugon at pagganap 
sa mga usapin at mga alalahaning 
ipararating ng mga kliyente nito.
“Kami ay patuloy na magsisikap 
upang matiyak na ang bawat usapin 
at alalahaning ipararating ng ating 
mga mamamayan kaugnay sa 
mandato ng DAR ay matututgunan 
at maaaksyunan nang nasa oras 
at mabilis dahil pinahahalagahan 
namin ang tiwala at kumpiyansa ng 
mga mamamayan,” ani Estrella.

Mga organisasyon ng mga magsasaka sa Sultan 
Kudarat tumanggap ng mga organikong pataba
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May kabuuang 158 agrarian reform 
beneficiaries (ARBs) sa Barangay 
Minoyan, Murcia, Negros 
Occidental ang makatatanggap 
ng kabuuang 320 ektarya ng 
validated agricultural lands sa 
ilalim ng Support to Parcelization 
of Lands for Individual Titling 
(SPLIT) Project.
Ang SPLIT Project ay ang 
paghahati-hati ng mga lupain at 
ang pagbibigay ng indibidwal na 
titulo ng lupa sa mga ARB na dati 
nang ginawaran ng mga lupa sa 
ilalim ng collective certificates of 

land ownership award (CCLOA).
Ang aktibidad na ito ay naaayon sa 
direktiba ni Pangulong Ferdinand 
R. Marcos Jr. kay Department of 
Agrarian Reform (DAR) Secretary 
Conrado Estrella III na palakasin 
ang karapatan sa pag-aari ng lupa 
ng mga ARBs sa buong bansa.
Ayon kay Imelda Lazalita, 
Municipal Agrarian Reform 
Program Officer, na ang mga 
lupain na na-validate ay ang 
dating pinamamahalaan ng G.V. at 
Sons Incorporated, na sakop ang 
CCLOA Numbers 7433 at 7750, 

na sumasaklaw sa 23.2658- at 
297.6255-ektarya ng lupa, ayon sa 
pagkakabanggit, kung saan mag-
iisyu ng indibidwal na titulo sa 39 
at 119 na kwalipikadong ARB.
“Mapapabilis ng aktibidad ang 
pagbibigay ng mga indibidwal 
na titulo sa mga magsasaka, kung 
saan ang layunin nito ay mapagbuti 
ang seguridad sa lupa at patatagin 
ang mga karapatan sa ari-arian ng 
mga ARB na sumasakop sa mga 
CCLOA,” aniya.
Idinagdag pa ni Lazalita na 
nagkaroon din ng consultation 

meeting sa pagitan ng mga ARB 
at Field validation team para 
matiyak ang maayos na validation 
ng mga lupain.
“Sa hangad naming mapabilis na 
masubaybayan ang paghahati-
hati ng mga parsela ng lupa at 
makapag-isyu ng mga indibidwal 
na titulo, tinitiyak namin na ang 
aktwal na pagpapatunay ng mga 
kaugnay na impormasyon na 
kinakailangan para sa muling pag-
isyu ng mga titulo sa mga kapwa 
may-ari ng lupa ay tumpak,” 
aniya.

Pinuri ng Office of the President 
ang Department of Agrarian 
Reform (DAR) para sa mabilis at 
100-porsiyento nitong pagtugon at 
pagkilos sa lahat ng 451 mga usapin 
at mga alalahanin na ipinarating 
sa atensyon nito noong nakaraang 
taon sa ilalim ng 8888 Citizens’ 
Complaint Center ng pamahalaan.
Ipinarating ni Bernadette B. 
Casinabe, director ng 8888 Citizens’ 
Complaint Center ang papuri sa 
isang liham na nakalaan para kay 
DAR Secretary Conrado III para sa 
isang mahusay na trabaho nito.
“Ikinagagalak naming ipaalam sa 
inyo na sa 451 alalahanin ng mga 
mamamayan na isinangguni sa 
inyong tanggapan mula Enero 1, 
2022 hanggang Nobyembre 30, 
2022, 451 na tiket o 100 porsiyento 
ang naaksyunan. Pinupuri namin 
ang inyong pagsisikap sa pagtiyak 
na ang lahat ng alalahanin ng mga 
mamamayan na isinangguni sa 

inyong tanggapan ay naaaksyunan 
sa oras,” ani Casinabe.
Ang 8888 Citizens’ Complaint 
Center ay itinatag noong Hunyo 
2007 upang magsilbing mekanismo 
kung saan ang mga mamamayan 
ay maaaring mag-ulat ng kanilang 
mga reklamo at hinaing sa mga 

aksyon ng red tape sang-ayon sa 
itinatadhana ng Republic Act 9485 
na tinagurian bilang “Anti-Red Tape 
Act, na sinusugan ng RA No. 11032.
Tumutugon din ito sa mga kaso 
ng katiwalian laban sa lahat ng 
mga pambansang ahensya ng 
pamahalaan, mga korporasyong pag-

aari o kontroladong ng pamahalaan, 
mga institusyong pananalapi at iba 
pang mga instrumentalidad.
Hangad ni Casinabe ang “patuloy 
nating pagtutulungan laban sa red 
tape at katiwalian.
Marubdob namang pinasalamatan 
at tinanggap ni Estrella ang papuri 
habang tiniyak niya sa lahat ng 
opisyal at mga kawani ng 8888 
Citizens’ Complaint Center at sa 
publiko, sa pangkalahatan, na ang 
DAR ay patuloy na magsisikap at 
sa dagliang pagtugon at pagganap 
sa mga usapin at mga alalahaning 
ipararating ng mga kliyente nito.
“Kami ay patuloy na magsisikap 
upang matiyak na ang bawat usapin 
at alalahaning ipararating ng ating 
mga mamamayan kaugnay sa 
mandato ng DAR ay matututgunan 
at maaaksyunan nang nasa oras 
at mabilis dahil pinahahalagahan 
namin ang tiwala at kumpiyansa ng 
mga mamamayan,” ani Estrella.

Mga magsasaka sa Negros Occidental 
tatanggap ng 320 ektarya ng lupa

OP pinuri ang DAR sa 100-porsiyentong 
pagtugon sa mga kliyente nito
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Tatlumpu’t tatlong (33) agrarian 
reform beneficiaries (ARBs) 
sa lalawigan ng Cebu ang 
nakatanggap ng may kabuuang 
26.53 ektarya ng lupang 
agrikultural mula sa Department 
of Agrarian Reform (DAR).
Ang mga lupaing ipinamahagi 
ay mula sa mga bayan ng Barili, 
na binubuo ng 12.68 ektarya na 
ipinamahagi sa 11 ARB; sa bayan 
ng Badian, na may 7.27 ektarya 
para sa 14 na ARBs; at Argao, na 
may 6.58 ektarya para sa walong 
(8) ARBs.
“Masayang-masaya kami na sa 
wakas ay natanggap na namin ang 
mga titulo ng lupa ng mga ari-
arian na binubungkal ng aming 
mga ninuno sa loob ng maraming 
taon. Maraming salamat sa 
DAR,” ani Nick Manigos, isa sa 
mga ARB na tumanggap ng titulo 
mula sa bayan ng Barili.
Ang aktibidad na ito ay alinsunod 
sa direktiba ni Pangulong 
Ferdinand R. Marcos Jr., kay 

Dumalo ang mga Municipal 
Agrarian Reform Officers (MAROs), 
Development Facilitators (DFs) 
at iba pang tagapagpatupad ng 
Department of Agrarian Reform 
(DAR) sa rehiyon ng MIMAROPA 
sa apat na araw na pagsasanay 
sa agrarian reform community 
(ARC) organizing and development 
(ARCOD) upang mapabuti ang 
kanilang mga kasanayan sa 
pagbabalangkas ng mga epektibong 

DAR Secretary Conrado Estrella 
III, na pabilisin ang pamamahagi 
ng mga lupa sa mga magsasakang 
walang lupa.
Binati ni Grace Fua, Provincial 
Agrarian Reform Program 
Officer II, ang mga magsasaka 
at pinaalalahanan sila ng 
kanilang mga responsibilidad 
at obligasyon habang habang 
kanilang tinatanggap ang mga 
lupaing ipinagkaloob sa kanila ng 
pamahalaan.
“Lagi ninyong tandaan na may 
pananagutan kayong bungkalin 
ang mga lupaing ibinigay sa inyo. 
Bibigyan ka ng DAR ng mga 
kinakailangang suporta upang 
maging produktibo ang inyong 
sakahan,” aniya.
Hinikayat din ni Fua ang mga 
magsasaka na sumali sa mga 
organisasyon ng mga ARB 
dahil aniya ay idinadaan ng 
DAR ang iba’t ibang suportang 
serbisyo sa pamamagitan ng mga 
organisasyong ito.

mga gawain at plano sa pagbuo ng 
mga komunidad ng sakahan.
Sinabi ni DAR Regional Director 
Marvin Bernal na ang pagsasanay ay 
idinisenyo upang itaas ang kakayahan 
ng mga implementer hindi lamang 
sa community organizing kundi pati 
na rin sa enterprise development at 
management.

Binigyan ng mga motorsiklo ang 
field personnel ng Department 
of Agrarian Reform (DAR), sa 
ilalim ng Support to Parcelization 
of Lands for Individual Titling 
(SPLIT) project, upang marating 
nila maging ang malalayong 
lugar ng bansa para mapabilis ang 
pamamahagi ng indibidwal na 
electronic land titles (e-titles) sa 
mga agrarian reform beneficiaries 
(ARBs).
Sinabi ni DAR Secretary Conrado 
Estrella III na sinimulan na ang 
pagde-deliver ng unang batch 
ng 156 na motorsiklo – Honda-
XR150Ls – sa mga sumusunod: 
DAR central office, 2; Cordillera 
Administrative Region, 25; Ilocos 
Region, 27; Cagayan Valley, 52; 
Central Luzon, 20; at Central 
Visayas, 30.
Ayon kay Estrella mahalagang 

papel ang gagampanan ng mga 
motorsiklo sa pagsasagawa ng 
field validation activities, lalo na 
sa mga lugar kung saan ang mga 
kalye ay hindi angkop para sa mga 
four-wheeled vehicles.
“Malaking pagbabago ang 
gagawin ng mga motor na ito sa 
ating pagsisikap na mapabilis 
ang paghahati-hati ng Collective 

Certificates of Land Ownership 
Award (CLOAs) bilang mga 
indibidwal na titulo ng lupa 
dahil may mga lugar, lalo na 
sa kanayunan, kung saan ang 
motorbike ang tanging angkop 
na paraan ng transportasyon,” ani 
Estrella.
Sinabi ni Estrella na ang 
suportang ito ay naaayon sa atas ni 

Pangulong Ferdinand R. Marcos 
Jr. na pabilisin ang pamamahagi 
ng CLOA sa mga ARB.
Sinabi ni Engr. Joey Sumatra, 
DAR Assistant Secretary for 
Field Operations, na ang 156 na 
bagong dating na mga motorsiklo 
ay bahagi ng 820 units na binili ng 
Kagawaran sa kabuuang halaga na 
P123 milyon. Ang bawat motor ay 
nagkakahalaga ng P150,000.
Ang iba pang mga rehiyon na 
inaasahang makatatanggap 
ng kanilang bahagi ng mga 
motorsiklo sa lalong madaling 
panahon ay kinabibilangan 
ng CALABARZON,17; 
MIMAROPA, 22; Bicol Region, 
60; Western Visayas, 108; 
Eastern Visayas, 123; Zamboanga 
Peninsula, 65; Northern 
Mindanao; 60; Davao Region, 59; 
Soccsksargen, 88; at Caraga, 62.

Mga tauhan ng DAR-MIMAROPA pinagbuti ang kasanayan upang 
matulungan ang mga ARB sa pamamahala ng negosyo sa bukid

Mga magsasaka sa Cebu tumanggap ng lupang agrikultural

Mga field personnel ng DAR pinagkalooban ng motorsiklo, 
puspusan sa pagpapatupad ng proyektong SPLIT
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Isang daang (100) agrarian-
reform beneficiaries (ARBs) sa 
Lanao del Norte ang nakatanggap 
kamakailan ng electronic land 
titles (e-titles) at certificates of 
land ownership award (CLOAs) 
mula sa Department of Agrarian 
Reform (DAR) upang suportahan 
ang layunin ng pamahalaan na 
palayain ang mga magsasaka mula 
sa pagkakagapos sa lupa.
“Labis ang aming pasasalamat sa 
DAR at kay Pangulong Ferdinand 
R. Marcos Jr.!” bulalas ni Gituan 
Batingolo, residente ng barangay 
Bubong, matapos na tuluyang 
matanggap ang kanyang titulo ng 
lupa.
Sinabi ni Marie Vil M. Codilla, 
Provincial Agrarian Reform 
Program Officer II, na mula sa 
kabuuang 100 ARBs, labing-isang 
(11) ARB ang nakatanggap ng 
e-titles na sumasaklaw sa kabuuang 
29.9002 ektarya sa ilalim ng Project 
Support to Parcelization of Land 
Titles (SPLIT).
Ang natitira sa 89 na ARB ay 
nakatanggap ng regular na CLOA 
na sumasaklaw sa 46.7679 ektarya 
sa barangay San Roque at 69.4880 

sa barangay Bubong.
Hinamon ni Codilla ang mga ARB 
na huwag ibenta ang kanilang mga 
lupa at iginiit ang kahalagahan 
ng patuloy na pagsasaka at 
pagpapabuti ng kanilang mga 
lupain upang maging matagumpay 
ang programa.
“Ang pamamahagi ng lupa ay 
panimulang hakbang lamang 
ng interbensyon ng DAR. Ang 
departamento ay patuloy na 
magbibigay ng mga suportang 
serbisyo at libreng legal na tulong 
para mapaunlad ang inyong 
mga sistema ng pagsasaka at 
pagnenegosyo ng inyong mga 
produkto, at mapapalaki ang mga 
organisasyon ng mga ARB,” ani 
Codilla.
Binigyang-diin ni Kolambugan 
Municipal Mayor Allan M. 
Omamos ang suporta ng lokal 
na pamahalaan sa lahat ng mga 
programa ng DAR.
“Gawin ninyong produktibo 
ang inyong mga lupain, hindi 
lamang para sa iyong sariling 
kapakanan kundi para masiguro 
ang magandang kinabukasan para 
sa susunod na henerasyon,” aniya.

CCLOA at pangangalap ng datos; 
proseso ng validation ng mga ARB 
at mga lupain sa mga lalawigan, 
pagsasagawa ng segregation at 
subdivision survey, na hahantong 
sa pagbuo at pagpaparehistro ng 
mga indibidwal na CLOA, at ang 
pang huli ay ang pamamahagi at 
pagtatalaga ng mga kwalipikadong 
ARB.
“Marami sa mga CCLOA na 
ipinamahagi noong 1990s ay 
dumaan na sa maraming pagbabago, 
tulad ng mga aktwal na nagsasaka 
at may-ari ng mga lupang sakahan, 

at ang kasalukuyang sukat ng mga 
lupain,” diin ni Estrella.
Sinabi ni Engr. Sinabi ni Joey 
Sumatra, DAR Assistant Secretary 
for Field Operations at SPLIT 
project national director, na 
humigit-kumulang 30 porsiyento ng 
mga ARB na nakalista sa CCLOA 
ay wala na sa lugar kung saan 
matatagpuan ang mga lupain, dahil 
sa pag-abandona, pagkamatay o ang 
kanilang mga karapatan ay naibenta 

“Ang pagsasanay na ito ay 
mahalaga para sa mga MARO at DF 
sa pagsasagawa ng mga aktibidad 
na pang negosyo sa mga komunidad 
ng repormang agraryo sa Mindoro, 
Marinduque, Romblon, at Palawan,” 
sabi ni Bernal.
Sinabi ni Bernal na ang aktibidad 
ay bilang tugon sa panawagan ni 
Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. 
kay Kalihim Conrado Estrella III, 
na pagbutihin at iangat ang buhay 
ng mga magsasaka sa pamamagitan 
ng pagsasanay sa kanila na maging 
farmer-entrepreneur.
Ang mga kalahok ay binigyan ng 
mga kasanayan sa mga makabagong 
pamamaraan upang bumuo ng mga 

ARC, paghahanda ng kanilang plano 
sa pagpapaunlad at pagbalangkas ng 
isang taong plano para sa 2023.
Sinabi ni Bernal na nangako ang mga 
kalahok na pagbubutihin ang kalidad 
ng pamumuhay ng mga agrarian 
reform beneficiaries (ARBs) para 
sila ay maging aktibong kalahok sa 
mga pagsusumikap sa pagpapaunlad 
ng pamahalaan.
Nakumpleto ng mga kalahok ang 
apat na modyul na kinabibilangan ng 
– Enhancing Personal Effectiveness, 
Internalizing community 
development perspective, Acquiring 
ARC Development Skills, at 
Formulating the learning action 
plan.

437,922 ektarya ng lupa nagawa nang hatiin ng DAR bilang mga 
indibidwal na lote sa ilalim ng proyektong SPLIT

Mga ARB ng Lanao del Norte tumanggap 
ng mga titulo ng lupa mula sa DAR
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Pinuri ng Office of the President 
(OP) ang Department of Agrarian 
Reform (DAR) sa mabilis at 
napapanahong pagtugon sa lahat 
ng mga usapin at hinaing na 
ipinararating dito ng mga kliyente 
at mga kaalyado nito.
Sa liham na ipinarating kay DAR 
Secretary Conrado Estrella III, 
pinuri ni Atty. Rogelio D. Peig 
II, Undersecretary for Strategic 
Action and Response, ang DAR sa 
pagtugon at pagkilos nito sa lahat 
ng 491 usapin at hinaing na inilapit 
dito noong nakaraang taon sa ilalim 
ng 8888 Citizens’ Complaint Center 
ng pamahalaan para sa isang daang 
porsyento na accomplishment 
rating.
“Ikinagagalak naming ipaalam sa 

inyo na sa 491 na alalahanin ng 
mga mamamayan na isinangguni 
sa inyong tanggapan mula Enero 
1, 2022 hanggang Nobyembre 30, 
2022, 491 na tiket o 100 porsyento 
ang naaksyunan. Nais naming 
purihin ang inyong mga pagsisikap 
sa pagtiyak na ang lahat ng mga 
alalahanin ng mga mamamayan na 
isinangguni sa inyong tanggapan ay 
naaaksyunan sa oras,” ani Peig.
Ang 8888 Citizens’ Complaint 
Center ay itinatag noong Hunyo 
2007 upang magsilbing mekanismo 
kung saan ang mga mamamayan 
ay maaaring mag-ulat ng kanilang 
mga reklamo at hinaing tungkol sa 
red tape, gaya ng tinukoy sa ilalim 
ng Republic Act (RA) No. 9485, o 
kilala bilang “Anti-Red Tape Act, 

Iniulat ni Agrarian Reform 
Secretary Conrado Estrella III na 
ang Department of Agrarian Reform 
(DAR) ay nakapaghati-hati na ng 
437,922 ektarya ng mga lupang 
pang-agrikultura noong Disyembre 
31, 2022, na nakatakdang 
ipamahagi sa parehong bilang ng 
mga kwalipikadong magsasakang-
benepisyaryo sa ilalim ng 
proyektong Support to Parcelization 
of Lands for Individual Titling 
(SPLIT).
Sinabi ni Estrella na nilalayon ng 
proyektong SPLIT na paghati-
hatiin ang dati nang naipamahagi 
na 146,860 Collective Certificate of 
Land Ownership Award (CCLOAs) 
para maging mga indibidwal na 
titulo ng lupa.

Inaasahang mamamahagi si 
Agrarian Reform Secretary 
Conrado Estrella III ng may 
kabuuang 2,591 electronic titles 
(e-titles) sa 1,839 agrarian reform 
beneficiaries (ARBs) na may 
kabuuang 3,922 ektarya sa Eastern 
Visayas ngayong Huwebes, Enero 
26, 2022, sa ilalim ng Support 
to Parcelization of Lands for 
Individual Titling o SPLIT Project 
ng Department of Agrarian Reform 
(DAR).
Ipapamahagi ni Estrella ang unang 
batch ng mga indibidwal na titulo na 
nabuo sa ilalim ng SPLIT Project, 
sa Visayas State University-Tolosa 
Campus auditorium.
Sinabi ni Estrella na ang SPLIT 
project ay naglalayon na pabilisin 
ang paghahati-hati ng collective 
certificates of land ownership 
award (CCLOAs) ng humigit-

Ang P24.62-bilyong proyekto, 
na pinondohan ng World Bank 
at ng pamahalaan ng Pilipinas 
ay naglalayong mapabuti ang 
seguridad sa pagmamay-ari 
ng lupa at patatagin ang mga 
karapatan sa ari-arian ng humigit-
kumulang 1.14 milyong agrarian 
reform beneficiaries (ARBs) na 
sumasaklaw sa 1.6 milyong ektarya 
ng mga lupain sa buong bansa.
Ang SPLIT project ay isa sa 
mga prayoridad na programa ni 
Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. 
upang palayain ang mga magsasaka 
sa pagkagapos sa lupa.
Binanggit ng Kalihim na ang mga 
field implementers ay dumaan sa 
mahirap na proseso ng paghahati-
hati ng mga lupain para maging mga 
indibidwal na lote.
Kabilang dito ang imbentaryo ng 

kumulang 1.3 milyong ektarya ng 
lupa sa buong bansa.
“Ang proyekto ng SPLIT ay 
pinondohan ng World Bank upang 
ang mga CCLOA ay mahati at 

na sinusugan ng RA No. 11032.
Ito rin ay kumikilos sa mga 
kaso ng katiwalian laban sa 
alinmang ahensya ng pambansang 
pamahalaan, mga korporasyong 
pag-aari o kontrolado ng 
pamahalaan, mga institusyong 
pinansyal ng gobyerno at iba pang 
instrumentalidad.
Sinabi ni Peig na umaasa siya “sa 
patuloy na pakikipagtulungan sa 
paglaban sa red tape at katiwalian.”
Ipinahayag ni Estrella ang kanyang 
matinding pasasalamat sa papuri 
habang tiniyak niya sa lahat ng 
opisyal at kawani ng 8888 Citizens’ 
Complaint Center at sa publiko, 
sa pangkalahatan, na ang DAR ay 
patuloy na magsisikap sa dagliang 
pagtugon ng mga isyu at alalahanin 

ng mga tao.
“Kami ay patuloy na magsisikap 
upang matiyak na ang bawat isyu at 
alalahanin na ipinararating ng mga 
tao ay matutugunan at maaaksyunan 
nang nasa oras at mabilis dahil 
pinahahalagahan namin, ang 
kanilang pagtitiwala,” ani Estrella.
Sinabi ni Atty. Jazon Collado, 
direktor ng DAR-Clientele 
Relations Service, ang tanggapan 
na responsable sa pagtugon sa mga 
isyu at alalahanin na isinasangguni 
sa departamento, na ginagawa lang 
ng DAR ang inaasahan sa kanila.
“Masaya kaming ginagawa ang 
aming tungkulin at, iyon ay: 
‘Paglingkuran ang sambayanang 
Pilipino sa pinakamahusay na 
paraan na aming makakaya,’” aniya.

na sa iba.
“Kailangan nating isagawa 
ang proseso ng field validation 
sa pamamagitan ng mga 
disqualification at relocation 
proceedings upang matukoy ang 
mga kwalipikadong benepisyaryo,” 
ani Sumatra.
Binanggit din ni Sumatra ang 
pangangailangang lutasin ang iba 
pang mga isyu, tulad ng: mga isyu sa 
pagitan ng Comprehensive Agrarian 
Reform Program (CARP)-covered 
farmlands at ancestral lands ng mga 
katutubong pamayanan, survey 
ng lupa upang matukoy ang mga 
bahagi ng mga lupain na inilaan na 
para sa hindi pang-agrikulturang 
paggamit at ang proseso ng pagbuo 
ng mga electronic title, bukod sa iba 
pa.
Sinabi ng Sumatra na kailangang 

paghiwalayin ang mga bahagi ng 
mga lupain na inilaan para sa mga 
hindi pang-agrikulturang gamit, 
tulad ng mga sangay ng kalsada 
at mga pangunahing panlipunang 
pasilidad bago tukuyin ang mga 
sukat at hangganan ng bawat 
nahating lupang sakahan.
Ipinaliwanag ni Sumatra na 
naganap din ang mga konsultasyon 
at diyalogo sa pagitan ng mga 
kinauukulang lokal na pamahalaan, 
ang National Commission for 
Indigenous Peoples, ang Land 
Registration Authority at ang mga 
apektadong partido – ang mga ARB 
at ang mga komunidad ng tribo, 
bukod sa iba pa.
Nagpahayag ng kumpiyansa ang 
SPLIT national project director na 
maipapatupad nila ang gawain sa 
takdang panahon.

makapag-isyu ng mga indibidwal 
na titulo sa mga ARB. Maglalabas 
kami ng mga indibidwal na e-title 
para protektahan at pagtibayin 
ang mga karapatan sa ari-arian ng 

aming mga ARB,” ani Estrella.
Nangako si Estrella na 
susuportahan ang panawagan ni 
Pangulong Ferdinand R. Marcos 
Jr. na pabilisin ang pamamahagi 
ng mga titulo ng lupa sa mga ARB 
ngayong taon at magbibigay ng 
mga suportang serbisyo upang 
matulungan silang mapabuti ang 
kanilang kalagayan sa buhay.
Ibinunyag ni Atty. Robert Anthony 
Yu, Eastern Visayas Regional 
Director, na humigit-kumulang 
17,496 CCLOAs na sumasaklaw 
sa kabuuang 220,473 ektarya ng 
mga lupang pang-agrikultura, na 
matatagpuan sa iba’t ibang bahagi 
ng rehiyon, ay kasama sa proyekto 
ng SPLIT.
Aniya, nasa 67,601 ektarya na ang 
na-validate ng rehiyon, habang 
3,922 ektarya ang nabigyan na ng 
e-titles.

OP pinuri ang DAR

DAR Chief nakatakdang mamahagi ng e-titles 
sa mga magsasaka sa Eastern Visayas
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May kabuuang 400 agrarian 
reform beneficiaries (ARBs) sa 
Barangay Binongkalan, Catmon, 
Cebu ang nakatanggap ng 326 
certificates of land ownership 
award (CLOAs) na sumasaklaw 
sa 157.28 ektarya ng lupang 
agrikultural mula sa Department 
of Agrarian Reform (DAR) 
para mapaunlad ang kanilang 
kabuhayang pang-ekonomiya.
Ang pamamahagi ng mga titulo 
ng lupa ay naaayon sa direktiba 
ni Pangulong Ferdinand R. 
Marcos Jr, sa pamumuno ni DAR 

Secretary Conrado Estrella III.
Nagpahayag si Maryln Pelonio, 
isa sa mga tumanggap ng lupa 
at Kalihim ng Asosasyon sa mga 
Benepisyaryo sa Programang 
Agraryo sa Binongkalan, ng 
kanyang pasasalamat sa DAR 
sa pagbibigay sa kanila ng mga 
titulo ng lupa.
“May karapatan na kami ngayon 
na sabihing amin na ang lupa. 
Nangangako kami sa DAR na 
aalagaan namin ang mga lupaing 
ito at gagawing mas produktibo,” 
aniya.

Bago ang pamamahagi ng mga 
CLOA, tinalakay ng mga opisyal 
at tauhan ng DAR ang mga 
karapatan at obligasyon ng mga 
ARB sa kanilang mga ari-arian.
Pinangunahin ni Grace B. 
Fua, Provincial Agrarian 
Reform Program Officer II, ang 
pamamahagi ng mga CLOA na 
dinaluhan din ni Catmon Mayor 
Aves Monleon, kung saan sinabi 
niya na pinagsasama-sam ng DAR 
ang lahat ng kanilang pagsisikap 
upang mabilis na masubaybayan 
ang pagpapalabas ng mga CLOA 

sa mga magsasakang walang 
lupa.
“Bukod sa pagtulong sa kanila na 
maging produktibo ang kanilang 
mga lupain, paminsan-minsan ay 
pinapaalalahanan din sila ng DAR 
ng kanilang mga obligasyon tulad 
ng pagbabayad ng kanilang mga 
buwis upang makumpirma ang 
pagmamay-ari sa lupa,” aniya.
Pinasalamatan ni Mayor Monleon 
ang DAR sa pagtulong sa mga 
magsasaka sa kanilang bayan 
na magkaroon ng mga lupang 
matagal na nilang pinapangarap.

Matapos ang tatlong (3) dekada ng 
pakikipaglaban para sa kanilang 
mga karapatan, ang 56 na agrarian 
reform beneficiaries (ARBs) ay 
naging mga bagong may-ari ng lupa 
ng 174 ektarya na ari-arian ni Don 
Domingo Reyes na matatagpuan 
sa Buenavista, Quezon nang 
matanggap nila ang kanilang mga 
indibidwal na certificates of land 
ownership award (CLOAs) mula 
sa ang Department of Agrarian 
Reform (DAR).
“Lubos po kaming nagpapasalamat 
sa Panginoon, sa DAR, sa lokal 
na pamahalaan at sa inter-agency 
task force sa pagtulong sa amin 
na mapasaamin ang lupang ilang 
taon na naming binubungkal,” 
bulalas ni Saturnino Alcantara, 
dating nangungupahan at kapitan 
ng barangay, na tumanggap isang 
bahagi ng ari-arian ni Reyes.
Sinabi ni Alcantara na sa 
pagmamay-ari ng lupa, naging mas 
matiwasay ang kanilang buhay 
kung saan natatamasa na nila ang 
bunga ng kanilang paggawa na 
may dagdag na kita at nabibigyan 
ng edukasyon ang kanilang mga 
anak.
Noong 1994, ipinatigil ni Don 
Domingo Reyes Sr., ang dating 
may-ari ng lupa ng 174 ektarya na 
lupang agrikultural na matatagpuan 

sa Brgy. Catulin, Buenavista, 
Quezon, ang lahat ng gawaing 
sakahan kabilang ang pagtatanim 
at pag-aani ng mga pananim, pag-
aalaga ng mga hayop sa bukid, at 
pagproseso ng kopra.
Ang mga nangungupahang 
magsasaka na pinamumunuan ni 
Alcantara, ay nag-organisa ng 
Samahan ng mga Magsasaka sa 
Catulin (SAMACA), at hiniling 
sa DAR na sakupin ang mga ari-
arian ng mga Reyes sa ilalim ng 
Comprehensive Agrarian Reform 
Program (CARP).
Noong una ay nagkaroon ng 
pagtanggi si Don Domingo na 
mapasailalim sa programa ang 

kanyang lupain, kung kaya 
nagpatayo siya ng mga bakod na 
sumasakop sa kanyang buong ari-
arian. Binunot din ng kanyang 
mga tauhan ang mga pananim na 
itinanim ng mga magsasakang 
nangungupahan kaya napilitan ang 
mga magsasaka na lumikas mula sa 
pag-aaring lupa.
Ang SAMACA, sa tulong ng 
PEACE Foundation, isang Non-
Government Organization (NGO), 
ay dumalo sa isang para-legal 
na pagsasanay sa mga batas sa 
repormang agraryo sa ilalim ng 
Bondoc Development Program 
(BDP) upang magkaroon sila 
ng kinakailangang kaalaman 

at bumalangkas ng isang plano 
upang wakasan ang walang tigil na 
kaguluhan.
Upang maibigay ang suportang 
kailangan ng mga benepisyaryo, 
isang Inter-Agency Task Force 
ang binuo kasama ang Philippine 
National Police (PNP), Department 
of Justice (DOJ), Department of 
National Defense (DND), Armed 
Forces of the Philippines (AFP), at 
iba pang NGO.
Hindi nagtagal, napapayag din ang 
dating may-ari ng lupa hanggang sa 
tuluyang mailuklok ang mga dating 
magsasakang nangungupahan, 
binigyan ng mga indibidwal na 
CLOA at ngayon ay mapayapa 
nang nagbubungkal ng kani-
kanilang mga lupa.
Ang mga bagong may-ari ng lupa 
ay nakapagtayo na ng mga bahay, 
nakabili ng mga kagamitan, at 
ang ilan sa kanilang mga anak ay 
nakapagtapos na ng kolehiyo.
Ang makasaysayang pangyayaring 
ito ay nagdulot din ng kislap 
sa DAR Quezon II para sa 
matagumpay na pagsakop sa iba 
pang mga ari-arian ni Reyes sa 
Buenavista, San Narciso, at San 
Andres, Quezon na sumasaklaw 
sa humigit-kumulang 2,192.5077 
ektarya ng lupa na pakikinabangan 
ng may kabuuang 1585 ARBs.

Mga magsasaka sa Cebu tumanggap ng titulo ng lupa

56 dating nangungupahan sa 174 ektaryang lupain ng mga 
Reyes sa lalawigan ng Quezon, may ari na ng lupa ngayon
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TACLOBAN CITY – Nakatanggap 
ng ₱1.5 milyon mula sa Department 
of Agrarian Reform (DAR) ang 
mga magsasakang-miyembro ng 
San Agustin Rice Farmers and 
Livelihood Association (SANAG) 
upang tulungan at hikayatin silang 
madagdagan ang kanilang kita sa 
pamamagitan ng pagtatanim ng 
gulay.
Ang mga miyembro ng SANAG 
ay magtatatag at mamamahala ng 
isang greenhouse batay sa isang 
memorandum of agreement na 
nilagdaan sa pagitan ng DAR, na 
kinakatawan ni Assistant Regional 
Director Ismael Aya-ay at Mayor 
Remedios Petilla ng lokal na 
pamahalaan ng Palo, Leyte.
Sinabi ni Aya-ay na ang kalooob ay 

kinuha mula sa Agrarian Reform 
Fund (ARF) para sa pagpapatupad 
ng Sustainable and Resilient 
Agrarian Reform Communities 
(SuRe ARCs) program.
Sinabi ni Aya-ay na sa ilalim 
ng programang SuRe ARCs, 
tinuruan ang mga magsasaka ng 
SANAG kung paano gamitin ang 
teknolohiyang greenhouse para sa 
kanilang mga pananim na gulay.
“Ang pasilidad na greenhouse 
ay magbibigay-daan sa mga 
magsasaka na magtanim ng mga 
gulay kahit na wala sa panahon, 
kaya’t sila ay maka-aani ng gulay 
sa buong taon. Ibig sabihin, mas 
maraming ani, mas mataas ang kita 
para sa mga magsasaka,” ani Aya-
ay.

Namahagi si Agrarian Reform 
Secretary Conrado Estrella III, 
kasama si Senador Imee Marcos, 
noong Enero 26, 2023, ng kabuuang 
1,047 titulo ng lupa sa 1,006 agrarian 
reform beneficiaries (ARBs) mula 
sa anim na lalawigan ng Eastern 
Visayas na binubuo ng 1,571 ektarya 
ng mga lupang pang-agrikultura sa 
lugar.
Nagpapasalamat si Elvira Dela 
Pena Hallazgo, isang ARB mula sa 
Brgy. Gibacungan, Tabango, Leyte 
sa Department of Agrarian Reform 
(DAR) at nangakong pagyayamanin 
ang mga lupaing kanilang natanggap.
“Taos-puso kaming nagpapasalamat 
sa DAR para sa mga titulo ng lupa 
upang kami ay maging opisyal 

na magmay-ari ng lupang aming 
binubungkal sa loob ng matagal na 
panahon,” aniya.
Aniya marami sa mga magsasakang-
benepisyaryo ang naghintay ng ilang 
dekada upang mapasakamay ang 
titulo ng lupa na nakapangalan sa 
kanila.
Nanawagan naman ang Senador para 
sa modernisasyon ng mga sakahan 
upang mapalakas ang produksyon 
ng pagkain sa rehiyon.
“Kailangan nating pagbutihin ang 
ating programa sa mekanisasyon at 
bigyan ang ating mga magsasaka ng 
mga kinakailangang gamit tulad ng 
pataba at mga hybrid na binhi,” ani 
Marcos.
Sinabi ni Estrella na patuloy na 

ilalapit ng DAR ang pamahalaan 
sa mga tao at ipararamdam sa mga 
ARB na ang kanyang ahensya ay 
laging handa para tulungan sila.
“Huwag po ninyong ibenta ang 
inyong mga lupain. Lahat ng 
suportang serbisyo ay ipagkakaloob 
sa inyo ng ating mahal na Pangulong 
Ferdinand R. Marcos Jr. Gawin 
ninyong mas produktibo at 
panatilihin ang mga iginawad sa 
inyong mga lupain upang kayo ay 
maging self-reliant food producers 
ng bansa,” ani Estrella.
Sinabi ni Atty. Robert Anthony Yu, 
Eastern Visayas Regional Director, 
na karamihan sa mga indibidwal 
na titulo ng lupa ay naproseso sa 
ilalim ng proyektong Support to 

Parcelization of Lands for Individual 
Titling (SPLIT).
Pinaalalahanan niya ang mga 
magsasakang-benepisyaryo na sila 
ay mas magiging matatag kung 
sasali sila sa mga organisasyon ng 
mga magsasaka kung saan agarang 
maidadaan ng DAR ang iba’t ibang 
suportang serbisyo para mapabuti 
ang kanilang lupain.
Idinagdag niya na ang mga 
indibidwal na titulo ay hindi lamang 
pakikinabangan ng mga ARB kundi 
maging ang lokal na pamahalaan 
kung saan matatagpuan ang mga ari-
arian, dahil sa posibleng kita mula sa 
pagbabayad ng buwis na maaaring 
makolekta dahil sa pagmamay-ari 
ng lupa.

Sinabi ni Aya-ay na ang programang 
SuRe ARCs ay naaayon sa food 
security program ni Pangulong R. 
Ferdinand Marcos Jr. Isa rin ito sa 
mga pangunahing layunin ni DAR 
Secretary Conrado Estrella III, na 
ipakilala ang mga makabagong 
teknolohiya sa pagtatanim 
at magbigay ng modernong 
kagamitan sa pagsasaka sa mga 
agrarian reform beneficiaries.
Sa ilalim ng kasunduan, ang 
lokal na pamahalaan ng Palo ang 
mangunguna sa pagpapatupad ng 
proyekto na kinabibilangan ng 
pakikipag-ugnayan at pagbili ng 
mga kalakal at mga kagamitan.
Ang proyekto ay magbibigay rin 
sa mga magsasaka sa lokalidad ng 
mapagkukunan ng mga de-kalidad 

na binhi at mga punla at tityakin 
ang produksyon ng mga pinahusay 
na uri ng pananim at mas mahusay 
na kalidad ng mga materyales sa 
pagtatanim.
Nagpahayag sii Petilla ng kanyang 
pasasalamat sa DAR sa pagpili sa 
kanyang munisipyo bilang tatanggap 
ng nasabing proyekto.
Ang SANAG, na isang organisasyon 
ng mga magsasaka na tinulungan 
ng DAR sa loob ng agrarian reform 
community ng Palo, ay paunang napili 
upang tumanggap ng greenhouse 
upang tulungan silang palawakin ang 
kanilang mga aktibidad sa kabuhayan 
at magkaroon ng mas maraming kita 
sa pamamagitan ng pagsasagawa ng 
enterprise-based crop nursery project 
sa ilalim ng SuRe ARCs. 

Estrella, Marcos namahagi ng mga titulo ng lupa 
sa mga magsasaka sa Eastern Visayas

Mga Magsasaka sa Tacloban nagkaroon ng P1.5-M 
pondo mula sa DAR para makapagtayo ng greenhouse
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Namahagi si Agrarian Reform 
Secretary Conrado Estrella 
III, kasama si Senator Imee 
Marcos, ng kabuuang Php105.7-
milyong halaga ng proyektong 
imprastraktura at farm machinery 
and equipment (FME) para 
maiangat ang buhay ng mga 
miyembrong magsasaka mula sa 
sampung (10) agrarian reform 
beneficiaries organizations 
(ARBOs) sa Eastern Visayas.
Kasama sa mga FME na 
ipinamahagi ay ang Sustainable 
and Resilient ARCs (SURE) at 
Major Crop-based Block Farm 
Productivity Enhancement 
Project, na nagkakahalaga ng 
Php3,716,000, sa mga magsasaka 
ng Leyte sa Southern Leyte.
Isang tseke na pinondohan sa 
ilalim ng agrarian reform fund 
(ARF) na nagkakahalaga ng 
Php100-million para sa pagtatayo 
ng farm to market roads (FMRs) 
at Php2-million na halaga sa 
ilalim ng Enhance Partnership 
Against Hunger and Poverty 
(EPAHP), Sustainable Livelihood 
Support for Disaster Affected 
ang mga lugar, Major Crop-
based Block Farm Productivity 
Enhancement Project at CRFPSP 
ang ipinamahagi rin para sa mga 
magsasaka ng Eastern Samar.
Nagpahayag si Mary Ann Nofies, 
presidente ng Brgy. Ang Agsam 
Poultry Raiser Association, 
ng kanyang pasasalamat sa 

pagkakaloob ng mga suportang 
serbisyo, na aniya ay magpapalaki 
sa kita ng mga ARBO at ng mga 
ARB.
“Nais kong pasalamatan ang Diyos 
para sa walang katapusang biyaya, 
awa at pagkakaloob na ito na 
ipinangangako naming gagamitin 
nang maayos upang mapabuti ang 

aming buhay at kita. Tinatanggap 
namin ang hamon na gawing 
produktibo ang aming mga lupain 
sa pamamagitan ng patuloy na 
pagbubungkal at paglilinang nito 
para lumaki ang ating produksyon 
at kita,” aniya.
Sinabi ni Estrella na ang proyekto 
ay sumasalamin sa pangako ng 

DAR sa pambansang layunin ni 
Pangulong Ferdinand R. Marcos 
Jr. na mapabuti ang buhay ng 
mga magsasaka sa pamamagitan 
ng pagbibigay ng iba’t ibang 
suportang serbisyo.
“Gagawing mas madali at mas 
mabilis ng mga kagamitan na ito 
ang pagsasaka upang mapabuti 
ang kanilang ani at madagdagan 
ang kanilang kita,” aniya.
Sinabi ni Atty. Robert Anthony 
Yu, DAR Regional Director ng 
Eastern Visayas, na ang sampung 
(10) ARBOs ay ang Brgy. 
Agutayan Farmers Association, 
Hilongos Settlement ng Hilongos, 
Leyte; Canmarating-Odiongan 
Pagsang-an Sulpa Irrigators 
Association (COPSIA) Inc. ng 
Abuyog Settlement, Abuyog, 
Leyte; Himay-angan Farmers 
Association ng Himay-angan, 
Liloan, Southern Leyte; San 
Gabriel Integrated Farmers 
Association ng Borongan 
ARC,Borongan; Malaintos 
Organic Rice Farmers Association 
sa Parik ARC, Dolores; Bangon 
ARB Association in Balangkayan 
ARC, Balangkayan; Parina 
AR Cooperative sa Giporlos 
ARC,Giporlo; San Jose ARB 
Association in Borongan ARC, 
Borongan City; Samahan ng 
mga Magsasaka ng Seguinon sa 
Salcedo ARC, Salcedo; at Brgy. 
Agsam Poultry Raiser Association 
sa ESSP-Oras Side, Oras.

Nagpahayag ng pasasalamat ang 
mga magsasaka at residente sa 
pambansang pamahalaan sa natapos 
na proyekto na Tulay ng Pangulo 
Para sa Kaunlarang Pang-Agraryo 
sa Brgy. Sta. Rosa, Balangiga, 
Eastern Samar.
Pinangunahan ni Agrarian Reform 
Secretary Conrado Estrella III, 
katuwang ang Department of Public 
Works and Highways (DPWH), ang 
inagurasyon at turnover ng tulay 
noong Biyernes, Enero 27, 2023, sa 
pamahalaang bayan ng Balangiga, 
na kinatawan ni Municipal Mayor 
Atty. Dana Flynch De Lira.
“Ito ay napaka-makasaysayang 
sandali para sa barangay Santa 
Rosa, para sa pagkakaroon ng unang 
konkretong tulay sa pamamagitan 
ng proyektong Tulay ng Pangulo. Ito 
ay isang simbolismo kung saan ang 
bayan ng Balangiga ay maaaring 
tumawid mula sa kahirapan patungo 
sa pag-unlad,” aniya.
Makikinabang sa “Cambukol 

Bridge” ang may kabuuang 14,341 
residente, kabilang ang 823 agrarian 
reform beneficiaries (ARBs) na 
naninirahan sa Balangiga agrarian 
reform communities (ARC) na 
binubuo ng pitong (7) barangay 
kabilang ang Poblacion 1, San 
Miguel, Cansumangcay, Sta. Rosa, 
Cag-olango, Guimaayohan at 
Baciao.
“Masayang-masaya kami sa 
proyektong ito. Ito ay tiyak na 

magsusulong ng pag-unlad sa 
kanayunan sa ARCs sa rehiyong ito. 
Maraming salamat sa Department 
of Agrarian Reform (DAR) at 
DPWH,” ani Danilo Abigan, Brgy. 
Chairman ng Sta. Rosa.
Idinagdag ni Abigan na ang tulay 
ay magbibigay sa mga residente 
at ARB ng mas maayos na daan 
upang dalhin ang kanilang mga 
produktong sakahan sa merkado 
kumpara sa lumang tulay na gawa 

lamang sa mga kahoy na materyales 
dahilan upang aksidenteng mahulog 
sa ilog ang ilan sa mga residente.
Sinabi ni Estrella na isa na naman 
itong magandang ehemplo sa 
pagpapatupad ng Comprehensive 
Agrarian Reform Program (CARP) 
sa ilalim ng administrasyon ni 
Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
“Tinutupad ng ating Pangulo ang 
kanyang pangako na magbigay ng 
mga suportang serbisyo sa mga 
ARB. Kung dati nahihirapan kayo sa 
pagdadala ng inyong mga produkto, 
ngayon ay mayroon nang Tulay ng 
Pangulo para maibsan ang inyong 
mga problema sa transportasyon,” 
aniya.
Sinabi ni Atty. Robert Anthony 
P. Yu, DAR Eastern Visayas 
regional director, na ang tulay na 
nagkakahalaga ng P9 na milyon ay 
mayroong 28.00 linear meter, 2-lane, 
1-span prefabricated modular steel 
technology ay ipinagkaloob ng 
French Government.

Estrella namahagi ng P105.7 milyong proyektong imprastraktura 
at FMEs para maiangat ang buhay ng Eastern Visayas ARBOs

Mga magsasaka at residente ng Eastern Samar 
tumanggap ng P9-M proyekto ng Tulay ng Pangulo
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Matapos purihin ng Office of 
the President ang Department of 
Agrarian Reform (DAR), tinukoy 
naman ito ng Civil Service 
Commission (CSC) bilang kapuri-
puring lingkod-bayan sa huwarang 
pagkilos sa lahat ng mga reklamo at 
transaksyon na idinulog ng huli sa 
nakalipas na taon.
Sa dalawang-pahinang liham-
pagbati na ipinarating kay DAR 
Secretary Conrado Estrella III, 
sinabi ni Maria Luisa Salonga-
Agamata, direktor ng CSC-Public 
Assistance and Information Office, 
tinukoy niya ang dagliang pagtugon 
ng DAR sa lahat ng 23 transaksyon 
at siyam na reklamong idinulog ng 
CCB (Contact Center ng Bayan) 
sa DAR simula ika-1 ng Enero 
hanggang ika-31 ng Disyembre 
2022.
“Salamat sa patuloy na 
pakikipagtulungan sa CCB upang 
masigurong lahat ng hinaing ay 
matutugunan sa lalong madaling 
panahon. Umaasa kami na 

magpapatuloy ang ating pagkakaisa 
para sa maayos at epektibong 
serbisyo-publiko,” pahayag ni 
Agamata sa kanyang liham.
Ang CCB ay nagsisilbi bilang 
public feedback mechanism ng 
CSC. Layunin nitong isulong ang 
pananagutan sa mga ahensya ng 
pamahalaan sa pamamagitan ng 
pagbibigay sa mga kliyente nito ng 
tama at maasahang daluyan ng mga 
hinaing na idinudulog sa lahat ng 
frontline services ng pamahalaan.
Itinatag ang CCB sa pamamagitan 
ng Republic Act No. 9485, higit 
kilala bilang “the “Anti-Red Tape 
Act of 2007” at ng CSC Resolution 
No. 1400995 na ipinalabas noong 
Hulyo 2014.
Marubdob namang pinasalamatan 
at tinanggap ni Estrella III ang 
papuri at siniguro niya sa sa CSC at 
sa publiko, na ang DAR ay patuloy 
na magsisikap sa dagliang pagtugon 
at pagganap sa mga usapin at mga 
hinaing ng mga tao na ipararating sa 
kanyang opisina.

Isang grupo ng mga malilit na 
magtutubong magsasaka ang 
nakatanggap ng hauling truck na 
nagkakahalaga ng Php800,000.00 
mula sa Department of Agrarian 
Reform (DAR) upang palakasin ang 
kanilang aktibidad sa pagsasaka 
at madagdagan ang kanilang mga 
kinikita.
Tinanggap ng Kabulacan Farmers 
Association ng Matalam, North 
Cotabato ang hauling truck 
alinsunod sa direktiba ni Pangulong 
Ferdinand Marcos Jr. kay DAR 
Secretary Conrado Estrella III 
na pataasin ang produksyon 
pangkabuhayan ng mga magsasaka.

Matapos ang pormal na 
pagkakaloob ng makinaryang 
pangsaka, inaasahang tataas ang 
hauling demands ng 150 ektaryang 
tubuhan sa Barangay Kabulacan, 
bukod sa mga pangangailangan sa 
paghakot ng iba pang kalapit na 
barangay.  
Sinabi ni Jenier Capindo, Pangulo 
ng Kabulacan Farmers Association, 
na nangangako ang mga miyembro 
ng asosasyon na gagawing income-
generating asset ang makinarya.
“Ang trak na ito ay lubos na 
makatutulong upang madala namin 
ang aming mga ani sa milling plant 
ng nasa oras sa mas mababang 

halaga ng hauling fee,” aniya.
Idinagdag pa ni Capindo na hindi 
lamang sila ang makikinabang 
sa makinaryang pangsaka, kundi 
maging ang iba pang karatig 
komunidad, lalo na sa panahon ng 
pag-ani at paggiling.
“Sineseguro namin sa DAR na ang 
tulong na ipinagkaloob nila sa amin 
ay maaalagaan at mapapamahalaan 
ng maayos,” aniya. 
Bukod sa hauling truck, nabigyan 
din ang asosasyon ng mga farm input 
para sa kanilang demonstration 
farm at mga pagsasanay sa climate 
change resiliency na may kabuuang 
halaga na Php64,000.00.

Sinabi ni Evangeline Bueno, 
Provincial Agrarian Reform 
Program Officer (PARPO) II, na 
ang proyekto ay naipagkaloob sa 
pamamagitan ng funding support 
mula sa Major Crop-based Block 
Farming Project under the Climate 
Resilient Farm Productivity Support 
Program (CRFPSP) ng DAR.
 “Ang probisyon ng hauling truck 
bilang common service facility 
ay naglalayong mapagbuti ang 
produktibidad at kita ng mga maliliit 
na magsasaka habang ang kanilang 
samahan ay pinatatatag laban sa 
masamang epekto ng pagbabago-
bago ng klima,” aniya.

Samahan ng magtutubo sa North 
Cotabato nakatanggap ng hauling truck

DAR tinukoy ng CSC bilang kapuri-puring lingkod-bayan
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