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Ombudsman mimando
Gob. Degamo itaktak

Si
Ombudsman
Conchita Carpio-Morales
mimando nga itaktak sa
pagserbisyo sa Negros
Oriental si Gobernador
Roel Degamo, tesorero o
provincial treasurer Danilo
Mendez, ug provincial
accountant Teodorico Reyes
tungod sa hiwi kaayo nga
pagpagawas sa pundo alang
sa katalagman o “grave
misconduct in connection
with the disbursement of
calamity funds”.
Apan
si
Degamo
mipasang-at og kaso sa

hataas nga hukmananCourt of Appeals- ug tingali
maluwas pa sa pagkataktak
tungod sa gitawag nga
Aguinaldo Doctrine.
Sa usa ka resolusyon sa
Marso 16, ang Ombudsman
mimando
usab
nga
wagtangon ang eligibility
o katakos sa pag-alagad,
wad-on ang benepisyo
sa pagretayr, ug dili na
gayud makaserbisyo pa
sa gobyerno ang tulo ka
opisyales.
Ang
Ombudsman
nakakita usab og basihan

sa pagpasaka ngadto sa
Sandiganbayan batok sa
tulo og 11 ka sumbong sa
hiwi nga paggasto sa pondo
sa gobyerno o malversation
of public funds pinaagi sa
paglapas sa Anti-Graft and
Corrupt Practices Act.
Sa tulo ka opisyales, ang
silot lang ni Degamo ang
wala mapahamtang tungod
kay napili siya niadtong
2013. Ubos sa Aguinaldo
Doctrine, ang napili pagusab nga opisyal dili
mahimong mapasanginlang
padayon sa panid 3

Brgy. Mantiquil may suga na

Aduna nay sugang dagitab ang Brgy. Mantiquil. Kini human gihimo ang seremonya sa pagsubo sa
sugang dagitab niadtong Marso 30, 2016. Ang kalihukan gitambongan ni Bise-Gobernador Mark
Macias, Representante Henry Teves, Representante George Arnaiz, Bokal Arnie Teves, Mayor
Albert Ator, Bise-Mayor Teddy Yap, mga miyembro sa Sangguniang Bayan sa Siaton nga sila si
Judith Lagos, Izra Singson, Steve Macahig, Edgar Ragay, ang Kapitan sa Mantiquil ug Apolong, si
Madame Semper Ege.
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Opisyal sa
Piniliay sa
Siaton bag-o
Adunay gitudlo nga
bag-ong opisyal sa piniliay
o Election Officer alang sa
Siaton.
Si Felixberto A.
Gonzaga gitudlo subay sa
paglahogay sa mga election
officers sa unom ka syudad
ug 19 ka munisipyo sa
Negros Oriental nga nisugod
atong Abril 1, kapin lang sa
bulan sa dili pa ang eleksyon
sa Mayo 9. Iyang gipulihan
si Isidro Q. Somoza IV nga
gidestino sa Zamboanguita.
Si Atty Lionel Castillano,
ang gitudlo nga Provincial
Election
Supervisor,
mipadayag nga si J.
Andres Bautista, Comelec
Commissioner, mimando sa
paglahogay pinaagi sa usa
ka memorandum o pahibalo
nga gipetsahan og Marso
14, 2016.
Si
Comelec
Commissioner Castillano
miingon sa memorandum
nga ang temporaryo o dili
permanenteng pagdestino
sa mga provincial election
supervisor ug election
officer sa Region VII alang
“sa pagdasig sa walay
padayon sa panid 4
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Igong Pagkaon
Bag-ong
Opisyal sa
Ang Negros Oriental dunay igong humay ug mais
Piniliay
ug ubang produktong panguma alang sa 2014. Kini

Dunay bag-ong gitudlo nga opisyal sa piniliay o Election

ang
pasalig
nga gipagula
sa buhatan
sa Agrikultura
Officer
ang Comelec
sa Siaton.
Ang lakang
pinasikad sa
sa
usa ka memorandum o pahibalo nga gipagula ni Comelec
lalawigan.
Commissioner
J. Andresgiingon
Bautista
nga
gipetsahan
og Marso
Gani ang lalawigan
nga
dunay
40 porsyentong
14, 2016.
humay,
70 porsyentong
suplay A.
sa bugas
mais.
Ang
Ang ug
pagtudlo
kang Felixberto
Gonzaga
lakip
sa
Negros
Oriental
dili
makulangan
sa
suplay
sa
humay
paglahogay sa mga opisyales alang “sa pagdasig sa walay
pagdapigay
sa umalabot
nga eleksyon.”
ug
mais ug ubang
produktong
panguma. Hinuon ang
pagtudlo sa bag-ong opisyal temporaryo o dili permanente.
Kon
wala pa ang mga kalamidad nga mihapak sa
Nindot ang gihimo sa Comelec sa paglahugay sa mga
dakbayan
sa Bayawan
ug lungsod
sa Zamboanguita
opisyal alang
sa piniliay.
Dili man
gud kalikayan bagnga
mabahiran
sa pagduda
opisyal
ohay
lang, ang
gilaumannga
nga dunay
suplay dapigan
sa humayang
makaabut
nga sa usa ka partido o politiko ilabi na kun dugay na nga
unta og 60 porsyento.
naglingkud ang opisyal sa maong lungsod o dakbayan.
Nindot
palandungon
nga dunay
dili gayud
magutman
Hinoon nga
walay
gikataho nga
panghitabo
nga
ingonkatawhan
niini sa Siaton.
Hapsay Oriental
ang pagpadagan
maong
ang
sa Negros
subaysaniining
buhatan.
Gani
wala
may
natala
o
nabalita
nga
dunay
nga
kasamtangang situwasyon.
hiwi nga panghitabo.
Ang
padayuntanga
sa organikong
Manghinaut
ngaprograma
magpadayun
nga linaw panguma
ug walay
dako
gikatabang
niini.
Padayun
gubot og
sa mga
umaabot sa
ngapagkab-ot
adlaw samtang
nagkaduol
na
ang piniliay.
ang
maong programa tungod sa P10 milyones nga
Kinahanglan ang panaghiusa sa tanan. Kini kay
gigahin
pagpalapnag
sa organikong
panguma
katungodsaman
usab sa usag-usa
ang pagseguro
nga diha
way
sa
mga lungsod
ug dakbayan.
Padayun
usab pagpili
ang mga
kahadlok
nga pagabation
ang katawhan
sa ilang
sa
ilang gituhuan nga
nga mangulo
kanila.
bansaybansay
samaoy
mgaangayan
mag-uuma
alang sa
maong
Dili lalim ang responsabilidad sa mga opisyal sa
programa.
piniliay ug sa kinatubuk-ang sakop sa Comelec. Sila ang
Daghangsa benepisyo
makab-ot
niini.
gisangunan
kagamhanannga
ingon
man sa subay
katawhan
sa
pagseguro
ngadunay
mapatuman
ngasuplay
malinawon
og walay bahid
Gawas
nga
igong
sa pagkaon,
mas
sa
pagduda
ang
piniliay
karong
Mayo
9.
luwas pa gayud ang mga katawhan gikan sa mga sakit
Apan subay niining tanan, kawang lamang ang mga
tungod
kay wala
maybotante
sambogmismo
nga makadaut
sa lawas
paningkamot
kun ang
magpagalong
unya
sa mga
politiko. ug kemikal sa abono nga gamiton sa
nga
pestisidyo
Hinaut usabsanga
angsamga
mopatuman usab sa
pagpatambok
yuta
mgapolitiko
umahan.
ilang responsabilidad aron magmalampuson ang piniliay.
Hinaut nga masustinir kini nga programa.
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Arte ug
Artista
Manny
Pacquiao
Wala’y
makapahiusa
kanato sama
Manny
Pacquiao
Wala kaayo
sa atong sinultihan
angnimga
pulong
kabasa
takna
nga
mokombate
siya.
Hunong
ang
tanang
buhat
sa
hin sa “art” ug “artist”. Gani, ang diksyonaryong Cebuanotibuok
apil ang
minaldito.
Bisan ang mga
tawong
EnglishPilipinas
ni Rodolfo
Cabonce
nga nagkabat
og 1175
ka
dili
layhan
sa
pagkamadugoon
sa
boksing
moapil
og
tandahon naghatag lamang og mga pulong nga kinatsila:
aw
sa TV
kay lagmit makadaog man siya—ug matud pa ni
“arte”
ug “artista.”
Pacquiao,
“Alang sanga
Pilipinas
ug mga duha
Pilipino
ang akong
Sa adlaw-adlaw
gamit niining
ka pulong,
dili
pagsinumbagay.”
usab sila makahatag og bug-os nga kahulogan. “Ga-inarTungod
sa walo
(8) kasulti
internasyonal
kamatinud-anon.
kampeonatong
tista”
ang tawo
kansang
o buhat dili
nadaog
niya,
nabantog
sa
tibuok
kalibotan
Manny.
“Arte kaayo” ang linihokan o binuhatan sa tawosikon
lapas
Pinangga
pa gayud
siya sa Mexico
bisan
napildi
niya ang
na sa naandan
nga maayo.
Apan ang
gustong
ipasabot
sa
duha(?) sa mga bantogang boksidor nila. Nakabig sila
ininglis nga “art” mao ang binuhat sa tawo nga nagpakita
sa kinaiyang dili hambugon, sa maayong pagtagad niya
sa tinuod nga pagbati gikan sa kalag.
sa mga kaatbang (mobisita sa hospital kon mahospital
Apil niini ang mga sinulat sama sa sugilanon ug
ang napildi), ug ang pagrespetar niya sa ubang boksidor.
balak; mga pasundayag sama sa honi ug awit, sayaw,
Gani, dihang niguwa sa Facebook sa Mexico ang hulagway
dibuho,
pinintal
nga hulagway,
pelikula,
ug dula.
ni
Manny
nga may-ong
gayud sa
hulagway
sa usaArte
ka
usab
ang
maanindot
nga
ginama
sama
sa
mga
balay,
rebolusyonaryong Mexicano sa 1910, ug gipangutana kon
taytayan,
igsulol-ob,
uubp. Kining
nga binuhat
apohan
ba niya
ang Mexicano,
150,000tanan
ka komentaryo
ang
sa
tawo
makahatag
og
kahimuot,
kalingawan
o
tabang
nahimuot nga mitubag!
sa kinabuhi.
Apan dili
angog
tanang
matawagang
og
Busa, magpadala
gayud
pipilabinuhat
ka komentarista
“arte”
kay kadto
lamangngadto
nga nagmagikan
TV
Azteca
sa Mexico
sa MGM sa
Laskalag—busa
Vegas kon
makahikap
usab
sa
kalag
sa
nagsud-ong
o
naminaw—ang
mokombate si Pacquiao-bisan dili Mexicano ang kaaway
nga matawag
“arte”.
Angsanagbuhat
arte mao
-hingpit
kay segurado
gayudognga,
sama
Pilipinas,ogmolantaw
ang katawhan
matawag og
“artista”.
ang
nila.
Sa Abril 9, ang mga komentarista sa
Nailhan
artistang
si Edilberto
ug
boksing,
ubannga
si Julio
CesarPilipino
Chavez,sila
nagsige
og hangyo,
Edith
Tiempo,
Myrna Pena-Reyes
(manunulat);
sa
ilahang
pagpanghinabi
kang Manny,
nga dili Leandro
usa siya
Locsin(arkitektura);
RyanteCayabyab
(honi
ug awit);Ayaw
Fermobiya
sa boksing. “!No
vayas nunca,
Manny!”
gayud
biya, sa ato
pa.
nandoog
Amorsolo
(pamintal
og hulagway); Liza Macuja
Apan uubp.
tinuoray
tingali
ang pagretayr
kay
(sayaw),
Karong
tuiga, niya
wala hatagi
og pasidungog
gakandidato
man Aunor
siya pagka
Senador.
Duol siyaugsanasiloatong
ni P-Noy si Nora
tungod
kay nadakpan
pagbati.
Apan
ang
pagkamaayo
sa
boksing
dili
mahimuslan
tan siya sa Estados Unidos sa pagdala og droga sa maleta.
sa
Senado.
Napamatud-an
kini sa
sa pipila
dihangkaRepresentante
Apan
ang pagdala
niya sa papel
pelikula mao
siya
sa
Sarangani.
Talagsa
ra
ang
iyang
pagtungha.
Wala
ang nagmatuod nga hingpit siyang tawagon og “artista”,
siya’y
nahimo.
Dugang pa, ang iyang hunahuna kabahin sa
dili lamang
“aktres”.
mgaKarong
LGBT semanaha,
nga matud niya,
gikanang
sa Ginoo,
kinahanglan
nayugyug
kalibotan
gumikan
nga
himbisan.
sa kamatayon ni Robin Williams, artista sa pelikula ug
Mahalon
lang nato
si Manny
Pacquiao ang
sa iyang
entablado
(komedya).
Lab-as
ug mamugnaon
iyang
pagkamaayo
uyamot
nga
boksidor
ug
pagkamaayong
pakatawa; ang pagdala niya sa papel sa “Dead Poets
tawo.
Apan
mopili
lang ta Vietnam”,
og lain alang
sa Senado.
Si TJ
Society”,
“Good
Morning
uubp.
nakapapukaw
Guingona,
Dick
Gordon,
Leila
de
Lima,
Francis
Tolentino,
sa kahiladman sa atong kalag kon unsa diay ang atong
Risa Hontiveros, Neri Colmenares ug Lorna Kapunan nakitpagkatawo. Nanu-nanu, Robin Williams. Magmalinawon
an na nga maalam, matarong, ug kugihan sa pagsolbar sa
ka unta sa imong pagpahulay!
mga problema sa nasod.
Pangutana: Kinsay imong kinaham nga aktor ug akMatud pa ni Hillary Clinton, ang maymay sa iyang
tres? Unsang
o sine
ang imong
nga dili
inahan
ginahanpelikula
mao kini:
Sa kinabuhi
sanakita
tawo, natural
nimo
Unsay
nakahikap
ato sa imong
pagbati ug
ra
ngamalimtan?
mahapla ta,
mahulog,
mapukan.
Ang importante
pagkatawo?
Matawag
ba
ang
Ginoo
og
“artista”?
Unsay
mao ang pagbalik og tindog. Uyon ka ba?
iyang binuhat nga makahikap sa imong kalag?
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Pag-selfie sa presinto,
gidili sa Comelec
Nipahinumdom ang Commission on Elections (Comelec)
sa mga botante nga hugot nilang gidili ang pagkuha og
hulagway ug pag-selfie sulod sa mga presinto sa piniliay sa
Mayo 9, 2016.
Matud pa sa Comelec nga ma-botante man, tigbantay o
watchers o Board of Election Inspectors (BEIs), dili tugotang
mokuha og hulagway sa balota ug resibo sa pagbotar o voters
receipt tungod kay giingong paglapas kini sa kabalaanon ug
secrecy sa mga balota.
Dili usab mahimong mag-post sa social networking sites
og listahan sa mga gibotar nga kandidato ug gidili ang pagselfie sulod sa presinto tungod kay matud pa nga ang botohan
dili alang sa usa ka tawo o sa tawong mag-selfie tungod kay
alang kini sa nasod.
Giklaro usab sa Comelec nga wala gidili ang pagdala sa
cellphone basta dili kini gamiton.
Ang mga election watcher ug BEIs mahimong mokuha og
hulagway apan dili mahimong kuhaan ang mga balota.
Samtang gitun-an na usab sa Comelec nga himuong
paglapas sa piniliay o election offense ang reklamo sa mga
botante nga ang tuyo lamang mao ang makapang-gubot.
Gipananglitan ni Comelec Chairman Andres Bautista ang
pagsulay sa pagpagawas og resibo gikan sa polling precinct
tungod kay hugot nga gidili kini ug angay lamang nga ibilin
sa board of election inspector (BEI) human masusi kun sakto
kini sa gibotar.
Ombudsman... gikan sa panid 1
sad-an sa pagdumala o Negros Oriental human ang
bagyong “Sendong” midaot
administrative liability.
Ang gobernador miingon sa mga bahin sa probinsya sa
sa mga tigbalita niadtong 2011, ug gisundan sa linog sa
Martes nga ang mga taho sa Pebrero 2012.
Sumala sa mga rekord ang
iyang pagtaktak sa serbisyo
propaganda lamang aron pondo alang sa katalagman
madaot ang iyang pagdumala. gipagawas ngadto sa mga
Si Provincial Attorney kontractor bisan kon ang
Richard Enojo miingon nga DBM mibawi sa mando sa
ang mando madala pa ngadto pagpagawas sa pundo. Gibawi
sa Court of Appeals ug sa ni Budget Undersecretary
Korte Suprema busa dili pa Mario Relampagos kaniadto
kini ang katapusang desisyon. ang mando sa Hunyo 19, 2012
Ang kaso nagsugod sa tungod kay wala pa matuman
mulo o sumbong nga gipasaka ang mga giya sa pagpagawas sa
ni June Vincent Manuel pundo alang sa mga proyekto
Gaudan, usa ka molupyo sa nga nagbili og P10 M o kapin.
Si Carmela Fernan, ang
Barangay Taclobo, tungod
sa pagtugot pagpagawas sa pangulo sa DBM Central
tulo ka opisyales og P480 Visayas kaniadto, mibawi
M gikan sa pondo alang sa mando sa pagpagawas sa
sa katalagman o calamity pundo ug sa pag-uli sa P480
Apan imbis iuli ang
funds.
Kini gipagawas sa M.
Department of Budget and kwarta, gipagawas ni Degamo,
Management
(DBM)
sa Mendez ug Reyes ang kwarta
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Duterte ug Cayetano
mibisita sa Siaton
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Si Rodrigo Duterte,
usa sa lima ka kandidato
pagkapresidente sa Pilipinas,
ug si Alan Peter Cayetano
nga kandidato sa pagkabisepresidente, mibisita sa Siaton
niadtong Abril 4, 2016 sa alas
3:00 sa hapon diha sa Quisay

sa pagpalambo sa ilang lugar
ug dili na ipadala ang buhis
didto sa Manila, dugang niya.
Doblehon
niya
ang
sweldo sa mga polis pero
gusto niya nga sikopon ang
mga kriminal ug patyon
kadtong mga makasasala

Gym.
Pormal silang gisugat
nila ni Mayor Alberto Ator
ug kandidato pagkakonsehal
Genesa Quitay Teng.
Matud ni Duterte, tubig
ang iyang proyekto nga
ihatag alang sa Siaton. Gusto
usab niyang tukoron ang
sentro alang sa kasingkasing
ug atay o Heart ug Liver
Center ug uban pang mga
serbisyong panglawas ug
programa sa gobyerno alang
sa kabisay-an ug dili lang sa
Manila. Isulong usab niya ang
federalismo, diin ang rehiyon
mao ang maggasto sa ilang
kaugalingong kwarta alang

nga nagkanunay pagbuhat
og krimen lakip ang
nagbaligya ug naggamit
sa mga ginadiling druga,
miingon siya. Katungod nga
makadawat sa makanunayon
nga programa ug benepisyo
ang mga katawhan kay sila
man ang nagbayad og buhis,
dugang niya.
Sakay si Duterte ug
Cayetano
sa
helicopter
nga milanding sa Siaton
Oval. Gidum-og sila sa
mga Siatanon ug ang mga
nagsuporta kanila gikan sa
kasikbit nga mga lungsod sa
Basay, Bayawan, Hinoba-an
ug Sta. Catalina.

Ang

ALCOHOLICS ANONYMOUS

motabang kang bisan
kinsa nga gustong mobiya sa panginom.
Kini libre ug sekreto. Sultihi imong higala o
paryente aron sa pagtabang kanila.
Tawag sa 0918-365-0896 sa Cebuano,
Tagalog, o English.
sa mga contractor alang sa
mga proyekto sa pagpugong
sa mga suba ug pag-ayo sa
awasanan sa tubig o spillway
ug mga taytayan nga nadaot sa
Sendong ug linog.

Si Mendez mao ang
pangulo sa komitiba sa bids
and awards nga miduso sa
paghatag sa mga proyekto sa
mga kontractor nga nakadaog.
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Tubag Lungsuranon
Isip usa ka botante, unsay imong mabuhat
aron makab-ot ang usa ka matinud-anon,
hapsay, linaw, limpyo ug tinuoray nga
eleksyon?
Isip usa ka batan-on importante ang limpyo nga eleksyon
para walay gubot ang atong lungsod. Dapat dawaton sa mga
supporters sa mga kandidato kung wala kadaog ilang mga
manok. ---Christian Dave Entoma

Malipayon si Judelyn Capitan sa maayong serbisyo sa Siaton
Health Center. Aduna siya’y tulo ka anak nga nagpuyo didto sa
Manila, ug sige lang siyag adto sa health center nga duol sa ilang
gipuy-an pero wala gayud siya mahatagi og libre nga tambal.
Apan dinhi sa Siaton RHU (Rural Health Center) 100% gihatag
nga libre ang tambal. Mapasigarbuhon si Judelyn sa Siaton ug
nanghinaut nga ingon niani pud unta sa ubang parte sa Pilipinas.

P3M paglihok sa pabalay giduso
Adunay
giduso
sa
Sangguniang Bayan (SB)
karon nga  proposed budget o
gisugyot nga pondo nga balor
og P3 milyon alang sa pagtaud
og mga bintana o jalousie ug
pagpintal sa pabalay sa Brgy.
San Jose (Itik).
Ang Memorandum of
Agreement sa lokal nga
kagamhanan sa Siaton ug
Development
Regional
Field Office VII motabang
pagpatuman sa DSWD Core
Shelter Assistance Project
(CSAP) para sa mga pamilya
kansang balay naguba tungod
sa Bagyong Sendong.  Kini
giduso sa opisina sa Mayor
ngadto
ni
kanhi
Kag.
Alfa Lagos (Komitiba sa
Kalikopan ug Natural nga
Kahinguhaan o Committee
on Environment & Natural
Resources).  Gipatin-aw kini
ngadto sa SB ni Panfila Elumir,
pangulo sa DSWD.  Apan
hangtod karon wala pa gihapon
nahuman ang pabalay sa
San Jose “Itik”. Gihisgutan
niadtong Pebrero,2016 sa SB
lakip na ang pagduso sa pundo
nga balor P3milyones sa

pagpadayon pagtrabaho.
Si Rosavida Galapate
Diva, representante sa rehiyon,
miasoy nga tungod kay daghan
ang mga biktima sa bagyong
Sendong ug tungod usab sa
mga hangyo sa mga mayor sa
probinsya ngadto sa Presidente
nga matagaan og hinabang ang
mga biktima sa bagyo namugna
ang
Emergency
Shelter
Assistance (ESA) ug Core
Shelter Assistance nga mokabat
og P15,580,000. Mando ni
Presidente Aquino nga kuhaon
dayon ang kwarta niadtong
Disyembre 26, 2011 pero
adunay mga gikinahanglan
nga papeles. Mao kini ang
ilahang
gikinahanglan:
project proposal o saysay
mahitungod sa proyekto lakip
ang galastohan; pagpamatuod
o
certification
gikan
sa
MGB
(Mines
and
Geosciences
Bureau);
Memorandum of Agreement
o kasabotan ug Pagpamatuod
o certification gikan sa
Municipal Treasurer para sa
ilahang tugbang o counterpart.
Sa Siaton, adunay 123 ka
mga pamilya o balay nga dili

Isip usa ka botante para magmalinaw ang atong umalabot nga
eleksyon dapat magtinabangay ta sa pagbotar ug mosunod
og insakto sa mga pamaagi sa pagbotar ug tagaan og unang
pagtagad ang mga may-edad. ---Fhery Mae Kirit
Kinahanglan nga pilion nato ang tinuod nga moserbisyo sa
atong lungsod ug dili ta modawat og kwarta aron moboto sa
usa ka kandidato. ---Dili gustong magpaila

Opisyal... gikan sa panid 1
pagdapigay sa umalabot nga
eleksyon.”
Si
Atty.
Castillano
mipadayag nga dili tanan ang
naapil sa paglahogay.
Ang
Tanjay City dunay bag-ong
gitudlo nga election officer nga
si Ramon Antonio D. Ruperto.
Sa Negros Oriental, ang mga
Election Officer (EO) alang sa
mga syudad, nga pulos abogado
mao, sa Dumaguete, si Andre
Iñigo O. Villasis; Bais City,
Gildu Agoncillo; Guihulngan
City, Ian Michael J. Macaraya;
Canlaon City, Felicisimo R.
Catacutan; ug, Bayawan City,
Juvenal Tuale.
Alang sa mga munisipyo
sa unang distrito sa Negros
Oriental ang mga EO mao ang
mosunod: Jimalalud, Alan T.
Yap; La Libertad, Pamela S.
Salcedo; Manjuyod, Dixie Pearl
M. Calibo; Tayasan, James G.
Aba; Vallehermoso, Raytheon

Roy G. Aragones; Ayungon,
Nicholas Gil Alcantara; ug
Bindoy, Chris Ozoa.
Ang mga EO sa ikaduhang
distrito mao: Amlan, Anne Mae
B. Balbuena; Mabinay, Teresita
Bituin A. Advincula; Pamplona,
Zyrene Y. Ruiz; San Jose,
Virgilio C. Quibal; Sibulan,
Doribeth A. Ruales;
Sa
ikatulong
distrito:
Bacong, Genaro J. Trumata;
Basay, Edgar A. Ridad; Dauin,
Carlos A. Las Piñas; Sta.
Catalina, Janet R. Miaco;;
Valencia, Rodelina A. Araula;
ug Zamboanguita, Isidro Q.
Somoza IV.
Tanang EO gikinahanglang
moadto sa ilang destino
dili molapas sa Abril 1 ug
kinahanglan mohatag sa ilang
Certificate of Assumption o
sertipiko sa paglingkod ngadto
sa Personnel Department sa
Comelec dili molapas og lima ka
adlaw sukad sa ilang paglingkod.

matabangan sa Core Shelter
Assistance ug gigahinan sila og
tag P70,000.00 nga mokabat
og P8,610,000.  Kadtong dili
mopuyo sa pabalay sa Siit ug
San Jose kay maapektohan
ang
ilahang
panginabuhi
adunay tag P10,000 nga
Emergency Shelter Assistance

nga nadawat.  Makadawat
usab og tag P5,000 ang 498
ka pamilya kansang balay
maayo pa ug mokabat kini
og P2,490,000.  Nahatag na
kining kwartaha gikan sa
nasudnong
pangagamhanan
niadtong katapusang semana
sa Hulyo 2012.

