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PAANO MAAARING HUMILING ANG
ISANG PARTIDO PARA SA MGA
CERTIFICATES OF FINALITY
SA ILALIM NG BAGONG NORMAL?

Ang mga kahilingan para sa Certificates of 
Finality ay maaaring gawin sa pamamagitan ng 
pagpapadala ng mga sulat sa Opisina ng Direktor 
ng Bureau of Agrarian Legal Assistance (BALA) o 
sa pamamagitan ng opisyal na e-mail address ng 
BALA at ng LIRD.

Ang mga pamamaraan sa paghahanda para sa 
Certificates of No Pending Appeal na dumaan sa 
pamamagitan ng opisyal na e-mail address ng 
Bureau at ang LIRD ay siya ring paraan sa 
paghahanda para sa mga Certificates of Finality.
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Agrarian Reform Bene�ciaries Legal 
Assistance Division (ARBLAD). Pagbibigay ng 

legal assistance at representation sa
Agrarian Reform Bene�ciaries 

Cancellation O�ce (CO). Pagsusuri at paghahanda 
ng mga desisyon patungkol sa pag-kansela ng 
Certi�cates of Land Ownership Award (CLOAs), 

Emancipation Patents (EPs) at iba pang mga 
titulong ipinamahagi sa ilalim ng kahit anong 

agrarian reform program. 

Claims and Con�icts Division (CCD). Pagsusuri at 
paghahanda ng mga desisyon patungkol sa mga 
inapelang kaso na may kinalaman sa agrarian law 

implementation o ALI

Land Use Cases Division (LUCD). Pagproseso ng 
mga application sa conversion ng agricultural 

lands na mas malaki sa limang ektarya

Legal Information and Research Division (LIRD). Paghahanda 
ng Certi�cates of Finality, Certi�cates of No Pending Appeal, 

at mga tugon sa mga reklamong may kinalaman sa mga 
nakabinbing kaso sa BALA at ipinabatid sa Presidential 
Complaint Center o 8888 Citizen’s Complaint Hotline 

ARBLAD

CCDCO

LUCD

LIRD

BALA

MAGING SA NEW NORMAL, PATULOY ANG
BUREAU OF AGRARIAN LEGAL ASSISTANCE (BALA)

AT MGA SANGAY NITO SA PAGHAHATID NG AGRARIAN JUSTICE.

MAGING SA NEW NORMAL, PATULOY ANG
BUREAU OF AGRARIAN LEGAL ASSISTANCE (BALA)

AT MGA SANGAY NITO SA PAGHAHATID NG AGRARIAN JUSTICE.
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PAANO MAKA-HIHINGI ANG ISANG ARB
NG LIGAL NA TULONG MULA SA ARBLAD?

1

Agrarian Reform Beneficiaries Legal Assistance 
and Representation Division (ARBLAD)

Ang ARB ay pinagbabawalang dumiretso 
sa tanggapan ng ARBLAD sa kahit 
anong araw at oras. Bagkus, siya ay 
dadalhin sa isang silid upang 
ma-beripika ang kanyang layunin. 

Matapos beripikahin ng O�cer of the Day ang 
kanyang layunin, ipararating ito sa ARBLAD sa 
pamamagitan ng anumang magagamit na 
komunikasyon. Sa pagkumpirma ng layunin, 
ipaaalam ng O�cer of the Day sa O�cer on 
Duty na ayusin ang pasilidad para sa virtual na 
komunikasyon ng ARB at ng ARBLAD o�cer.
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Ang ARB ay dapat na patuloy 
na maging legal na kinatawan 
ng ARBLAD sa mga hukuman 

ng korte. Gayunpaman, 
naglabas ang Korte Suprema ng 

Administrative Circular No. 
31-2020 na naglalayong 

bawasan ang mga operasyon. 
Kaya sa ngayon, maaari lamang 

tumugon sa mga 
pangangailangan ng mga ARB 
sa pamamagitan ng pagdalo sa 

kanilang mga katanungan, 
problema, at mga isyu.

NO. 31-2020
CIRCULAR
ADMINISTRATIVE

PAPAANO MAAARING MAGING LEGAL 
NA KINATAWAN SA MGA KASONG 
HUDISYAL ANG ISANG ARB?

Agrarian Reform Beneficiaries Legal Assistance 
and Representation Division (ARBLAD)

BALA
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WIN

write here...

Ang Online Platform para sa 
bidyo teleconference ay 
gagamitin din sa 
pagsasagawa ng mga 
diyalogo sa mga stakeholder.

Ito ay mangyayari lamang 
kapag may naaprubahan na 
ang layunin ng mga lalahok 
at may itinalaga ng petsa at 
oras para sa teleconference.

Agrarian Reform Beneficiaries Legal Assistance 
and Representation Division (ARBLAD)

PAANO LUMAHOK ANG MGA STAKEHOLDER NG REPORMANG 
AGRARYO SA MGA DAYALOGO NA ISINASAGAWA NG 
CLIENTELE RELATIONS DIVISION (CRD)?
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Pagkansela ng mga CLOA, EP at iba pang mga titulo na inisyu
sa ilalim ng anumang programa sa repormang agraryo

PAANO MAI-FOLLOW-UP ANG MGA KLIYENTE 
PARA SA KATAYUAN NG KANI-KANILANG 
APPLICATION PARA SA PAGKANSELA SA 
ILALIM NG BAGONG NORMAL?
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Ang mga kliyente ay dapat dalhin sa silid ng bisita para 
sa pagsusuri at pagpapatunay ng layunin. Kung 
pagkatapos ng pagsusuri, ang layunin ng mga kliyente 
ay upang hanapin ang katayuan ng kanilang 
Application para sa Pagkansela, ipagbibigay alam ng 
O�cer on Duty sa Dibisyon ng Pagkansela (cancellation 
division) sa pamamagitan ng anumang paraan ng 
komunikasyon. Pagkatapos nito, aayusin ng O�cer on 
Duty ang koneksyon para sa pakikipag-ugnayan sa 
virtual na pakikipag-usap sa O�cer of the Day ng 
Cancellation Division.

Para sa mga kliyente na may aparato at koneksyon sa 
internet na may kakayahang mag-video conferencing, 
hinihikayat na makipag-ugnayan sila nang direkta sa 
O�cer of the Day ng Cancellation Division sa 
pamamagitan ng online platform.

Kung magtatanong ng mga ligal na usapin, o 
hahanapin at aalamin lamang ang katayuan ng 
kanilang nakabinbing application para sa pagkansela, 
ang lahat ay pinapayuhang tawagan ang itinalagang 
numero at makipag-ugnayan sa Cancellation Division 
bago sila magtungo sa Opisina.

LA
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Philippines

PAANO MAG-FOLLOW UP PATUNGKOL SA MGA 
NAKABINBING KASO SA ALI SA NEW NORMAL?

Ang mga alalahanin tungkol sa disposition ng apela
sa mga Cases ng ALI

Ang mga kliyente ay maaaring magtanong ng 
katayuan ng nakabinbing apela ng mga kaso sa CCD 
sa parehong paraan din tulad ng sa paghahanap ng 
katayuan Application para sa Pagkansela na 
ipinaliwanag sa naunang talata.

Bilang pagsunod sa protocols ng minimum 
public health standards na ipinatutupad ng DAR, 
ang mga kliyente ay dapat anyayahan sa visitor’s 
lounge para sa evaluation at verification ng 
layunin nito.

Kung ang layunin ng mga kliyente ay para 
alamin ang status ng nakabinbing kaso nito sa 
ALI, ipagbibigay-alam ito ng Officer on Duty sa 
CCD. 

Aayusin din ng Officer on Duty ang 
magiging virtual interaction ng kliyente at ng 
officer-of-the-day ng CCD.

Para sa mga kliyenteng may sariling device at 
mobile data na pwedeng gamitin para sa video 
conferencing, hinihikayat na gamitin ito para 
direktang makipag-usap sa officer-of-the-day ng 
CCD

Pinapayuhan ang lahat na tumawag muna 
sa CCD bago pumunta sa opisina ng DAR.

1
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DEPARTMENT OF AGRARIAN REFORM
D I L I M A N  Q . C

MAKIPAG-UGNAYAN. Bago puntahan ng 
Legal Officer ang lupain, dapat siyang 
makipag-ugnayan sa Field Officer tungkol sa 
oras at lugar ng imbestigasyon. Ang mga 
partido ay dapat katawanin lamang ng isang 
tao. Ang nasabing kinatawan ay 
kinakailangang may hawak na Special Power 
of Attorney;

MAGSUOT NG PPE. Ang driver 
lamang na itinalaga ng opisina ang 
pwedeng sumama sa Legal Officer. 
Sila ay kailangang magsuot ng 
Personal Protective Equipment (PPE) 
sa lahat ng oras.

MAGTALA.
Sa kanilang pag-uusap, dapat 
sundin ng Legal Officer at 
kinatawan ng bawat partido ang 
social distancing, tamang 
pag-gamit ng PPE, at minimum 
public health standards. Ang Legal 
Officer ay dapat magtala ng oras 
ng pagsisiyasat gamit ang 
kanyang telepono o video camera.

MINIMUM HEALTH STANDARDS. Sasamahan 
din ng mga kinatawan ng bawat partido ang Legal 
Officer sa lokasyon ng lupain. Muli, ang lahat ay 
kailangang sumunod sa social distancing, wastong 
paggamit ng mga PPE, at minimum public health 
standards sa lahat ng oras.

GUMAWA NG REPORT. Maghahanda 
ang Legal Officer ng isang Investigation 
Report sa loob ng 10 araw mula sa 
pagsasagawa ng OSII.

MAG-DISINFECT. Pagkatapos ng OSII, kailangang 
mag-disinfect ng Legal Officer at ng itinalagang driver 
bago sumakay sa sasakyan.

Kung ang lupain ay mararating 
sakay ng isang land vehicle at nasa 
ilalim ng Enhanced Community 
Quarantine, ang OSII ay susunod sa 
prosesong ito.

Kung ang lupain ay mararating sakay ng
isang land vehicle at nasa ilalim ng
Enhanced Community Quarantine

PAANO GAGAWIN ANG MGA ON-SITE INSPECTION 
AND INVESTIGATION (OSII) SA NEW NORMAL?

2
9



Kailangan namang mag-disinfect ang Legal Officer at ang 
Cashier bago bumalik sa kani-kanilang mga opisina.

Pagkatapos ng transaksyon ay agad ding dapat umalis sa Visitor’s 
Lounge ang aplikante.

Ang Cashier na din mismo ang pupunta sa aplikante sa Visitor’s Lounge. Suot dapat 
ng Cashier ang kumpletong PPE sa pagtanggap ng bayad at pag-issue ng resibo.

Kung kumpleto na ang mga rekisito, bibigyan ng payment form 
ang aplikante.

PAANO MAG-APPLY NG LAND USE CONVERSION 
OR EXEMPTION SA NEW NORMAL?

1

Mga isyu hinggil sa pagproseso ng Application 
for Conversion/Exemption

Ang pagsusuri ng mga dokumento ay dapat gawin ng Legal Officer sa 
itinalagang pwesto lamang.

Kung kulang ang mga rekisito, bibigyan ng listahan ang aplikante ng mga 
dokumentong dapat ipasa at aabisuhang bumalik lamang ‘pag kumpleto na 
ang mga ito.

Kailangan ding i-disinfect ang mga dokumentong isusumite ng aplikante 
bago ito dalhin sa Land Use Cases Division (LUCD).

Bago tanggapin ang application for Land Use Conversion and/or Exemption, kailangan 
itong dumaan sa pre-evaluation alinsunod sa Department of Justice Opinion No. 44, 
series of 1990. 

Kung sakaling may tanong ang aplikante tungkol sa mga dokumentong isusumite at kailangan ng physical 
interaction, kailangang sundin ang Minimum Public Heath Standards. Dapat kumpleto ang personal 
protective equipment (PPE) ng Legal Officer at nakapwesto sa likod ng acrylic sheet sa buong oras.
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SENDING…

1

2

3

4

5

PAG-EMAIL SA LIRD. Ang Provincial Chiefs at 
Regional Chiefs ng Legal Division ay maaaring 
humiling ng mga Certificates of No Pending Appeal sa 
pamamagitan ng opisyal na e-mail address ng LIRD- 
lrsd_dar@yahoo.com

PAGHANDA NG DOKUMENTO. Matapos nito ay 
ihahanda nila ang kinakailangang mga Certificates of 
No Pending Appeal kung napag-alaman na walang 
Pending Appeal o Motion for Reconsideration.

PAGPAPADALA. Ipadadala ang advanced na 
kopya ng mga sertipiko sa e-mail address ng 
partido na humihiling.

PAGBERIPIKA SA REKORD.  Ang mga tauhan 
ng LIRD na namamahala sa mga kahilingan para 
sa mga Certificates of No Pending Appeal ay 
magbeberipika kung mayroong isang naghihintay 
na Apela o Motion for Reconsideration gamit ang 
Legal Case and Monitoring System (LCMS), 
Office 365 at at iba pang mga rekord sa Opisina. 

SCAN AT SEAL. Ang mga tauhan mula sa LIRD 
ay  i-scan ang pirmado at selyadong Sertipiko ng 
Certificates of No Pending Appeal at

V E R I F I E D

WIN

WIN

R E C E I V E D !

PAANO MAAARING HILINGIN NG ISANG PARTIDO ANG MGA 
SERTIPIKO NG CERTIFICATES OF NO PENDING APPEAL SA 
LIRD SA PANAHON NG COVID-19 PANDEMYA?
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