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Degamo gitangtang sa
Ombudsman

Gimando ni Ombudsman
Conchita Carpio-Morales ang
pagtangtang ni Gob. Roel
Degamo gumikan sa ilegal nga
pagpaluwat og Php10 milyon
nga “Intelligence Fund” sa
2013.
Dugang sa pagpapahawa,
pasakahan usab siya og
sumbong pagpanghukhuk sa
gobyerno sa tibuok Korteng
Sandiganbayan. Uban nga

kastigo sa sama niining
mando mao ang (1) pagdili sa
paghupot pa og bisan unsang
pwesto sa gobyerno sa tibuo
niyang kinabuhi, (2) pagbakwi
sa eligibility o marka sa katakus
nga motrabaho sa gobyerno,
(3) dili na makakuha pa og
eksamen alang sa civil service,
ug (4) pag-embargo sa tanang
benepisyo sa pagretayr.
Sa Oktubre, 2012 ang
badyet
(plano
sa
mga galastohan ug
buot gastohon) nga
gipresentar ni Gob.
Degamo nagdala og
Php 10milyon alang sa
“Intelligence Fund”.
Giaksyonan
ang
badyet sa Sangguniang
Panlalawigan(SP)
apan gipanas ang Php
10 milyones. Sa Abril
15, 2013 mihatag og

mando pinaagi lamang sa
kasayuran
(Memorandum)
si Gob. Degamo
nga
kinahanglang buhian gikan
sa Tesoreriya ang gipangayo
nga Php 10 milyon. Sa
sunod adlaw, napagawas ang
kantidad.
Sa diha nga gitrabaho
sa Commission on Audit
Regional Office (COA) ang
pagsusi sa pagdumala sa pondo
sa lalawigan, nakit-an ang
mga sayop sa pagpagawas sa
Intelligence Fund. Wala diay
masunod ang tanan nga lakang
sumala sa Section 305(a)
sa Local Government Code
(Talamdon sa pagdumala sa
Gobyernong Lokal) ug Section
4(1) sa Government Auditing
Code (Talamdon sa pagsusi sa
gigasto sa gobyerno).
Ang
Ombudsman
padayon sa panid 4

P6.00

Pista
malinawon,
malampuson
Malinawon
ang
kasaulogan sa pista sa
lungsod sa Siaton. Kini ang
abalwasyun nga giluwatan sa
Siaton Polis. Malampuson
usab ang kasaulogan subay sa
mga kalihukan nga gipatuman.
Gani mao kini ang usa
sa gitutukan sa lokal nga
kagamhanan aron makanunay
nga hapsay ug sadya ang pista,
matag Disyembre 5 ug 6.
Kusganong mipaambit sa
ilang mga talento ug kaanyag
ang mga magtutudlo sa upat
ka distrito sa Department of
Education, pinaagi sa ilang
mga buhatan sa nasyunal ug
sa lalawigan, ug mga pribado
ug publikong sektor. Dunay
bangga sa pinakanindot nga
float o karosa diin kampiyon
ang LGU nga may temang
“Agta in Rio-Brazil.” Ikaduha
ang DepEd Siaton-2 Distrito
padayon sa panid 4

Atong Tambobo, Atong Kaugmaon
Ni Fearn Anne Acibo

Siaton Fiesta Queen 2017,
Ms. Eddlyn Fabia.

Sa habagatang bahin sa Negros
Oriental adunay baybayon nga ginaadtoan
sa mga turista - ilang gitawag nga “lugar
nga daghan og sakayan.” Sa pagkatinuod,
ang Tambobo Bay sa Siaton usa ka lugar,
pero labaw pa niana.
Matud pa ni Prof. Rene Abesamis sa

Siaton, adunay tulo ka marine protected
area (MPA) nga nahimutang sa Brgy.
Andulay, Brgy. Bonbonon (sa baba sa
Tambobo Bay) ug Brgy. Salag, ug lakip
sa ilang pagtuon ang kahimtang sa dagat
niining mga lugara.
padayon sa panid 3

Malipayong Pasko ug Mauswagong 2015 sa Tanang Lungsuranon
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Panghitabo

Pipila ka mga panghitabo ang mitay-og sa malinawon
nga lungsod sa Siaton karong tuiga. Kini uban sa mga
maayo usab nga kalambuan nga nakahatag og kayuhan sa
lokal nga kagamhanan.
Nag-una og nagpadayun nga gikabalak-an sa tanan nga
Siatanon mao ang padayun nga pagkutkot sa graba ug balas
sa suba sa Siaton. Dunay mga gihimong mga lakang aron
kini mapakgang. Gani dunay mga nagpakabana nga mga
lungsuranon nga misang-at sa maong problema ngadto na
sa kaulohan apan hangtud karon nga mahuman na lamang
ang 2017 wala pay klaro nga aksyun aron ang pagkutkot sa
balas ug graba gikan sa suba hunongon.
Ikaduhang panghitabo nga migula mao ang problema sa
pagpanag-iya sa gitawag nga Turtle Island o Pulo. Padayun
gihapon ang pakigbisog sa lokal nga kagamhanan sa Siaton
kun kinsa ang tinuod nga tag-iya aron matuman na ang
plano sa pag-ugmad sa lugar aron usab kini makatabang sa
ekonomiya sa lungsod.
Lain nga panghitabo mao ang may kalambigitan
sa kahusay ug kalinaw partikular sa ilegal nga droga.
Nahimong dakong balita ang pagsurendir sa mga giingon
nga may labot sa tokhang. Mga nailang migamit sa mga
ginadiling droga ang mitahan sa ilang kaugalingon sa
kapolisan. Gihatagan sila sa higayun nga mag-usab pinaagi
sa rehabilitasyun.
Apan ang pinakadakong panghitabo dili lamang sa
lungsod sa Siaton apan lakip na ang tibuok lalawigan
sa Negros Oriental mao ang pagpagula sa mando sa
Ombudsman nga mitangtang kang gobernador Roel
Degamo gikan sa iyang pwesto.
Gimando ni Ombudsman Conchita Carpio-Morales
ang pagtangtang ni Gob. Degamo gumikan sa ilegal nga
pagpaluwat og Php10 milyon nga “Intelligence Fund” sa
2013.
Dugang sa pagpapahawa, pasakahan usab siya
og sumbong pagpanghukhuk sa gobyerno sa Korteng
Sandiganbayan. Uban nga kastigo sa sama niining mando
mao ang (1) pagdili sa paghupot pa og bisan unsang pwesto
sa gobyerno sa tibuok niyang kinabuhi, (2) pagbakwi sa
eligibility o marka sa katakus nga motrabaho sa gobyerno,
(3) dili na makakuha pa og eksamen alang sa civil service,
ug (4) pag-embargo sa tanang benepisyo sa pagretayr.
Kining mga panghitabo karong tuiga, hinaut nga
makahatag og mga leksyun o pagtulun-an sa usag-usa
samtang magapaabot sa tuig 2018.
Malipayong Pasko ug Mabulahang Bag-ong Tuig sa
tanan.
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“Gipersonalan...”
Ang desisyon sa Ombudsman sa unang kaso kontra ni
Gob. Roel Ragay Degamo nga gipasaka ni Vincent Gaudan
mao ang pagtangtang tungod sa “grabeng abuso sa poder”.
Gipahukman kini sa Court of Appeals (CA) -hukmanan nga
mousisa sa mga desisyon nga daw dili husto - ug walay
pulos ang desisyon sa Ombudsman.
Ang ikaduhang kaso nga gipasaka ni Board Member
sa Sangguniang Panlalawigan Jessica Villanueva, kabahin
usab sa Php 480.7 milyon nga nadawat gikan sa nasyonal
(may Php 900 milyon nga gitagana na alang sa nadaot nga
mga dalan, taytayan ug dayk gumikan sa bagyong Sendong
ug sa linog). Mihukum na usab ang CA nga wala’y sala si
Degamo.
Mora og gigukod si Gob. Degamo sa wala’y hinungdan
nga mga kaso. Busa, mipasaka usab siya og sangil nga
ang Ombudsman miabusar sa iyahang poder. Gitubag na
usab siya og ikatulong sumbong - kini kay ang Intelligence
Fund wala magsubay sa tanang lakang sa wala pa gastoha.
Mipahamtang na usab si Ombudsman Conchita CarpioMorales og tangtang sa pwesto. Naglaum ra gihapon ang
Gobernador nga ang desisyon unya mahisama ra sa ubang
kaso.
“Gipersonalan na g’yud ko ani sa Ombudsman,” matud
ni Gob. Degamo. Kita nga nag-obserbar lang kay di man
ta partidaryo ni bisan kinsa, makaingon nga pag-amongamong na man kini! Di ba ang tanang kaso naggikan sa
Dumaguete? Di ba mga teknikal nga rason ang ginagamit
pirme sa mga nagkiha, nga sa kada kaso nakapahunong sa
mga kaayohan nga gitinguha natong tanan? Kinsa man sa
Neg.Or. ang mobabag sa kaayohan aron lamang mapakyas si
Gob. Degamo ug makawang ang iyahang administrasyon?
Mahinumdum ko nga sa pagkaBise- ug dayon,
pagkaGobernador ni Degamo nga “automatic” tungod
sa pagpanaw ni Dodo Macias ug ni Tuting Perdices, wala
madugay nga may bingkil ang mga makagagahum ug
mideklarar si Degamo nga “dili gikan ni bisang kinsang
tawo ang akong pwesto kondili gikan sa Ginoo.” Mao
dagway kadto ang iyahang panalipud batok sa mga
“makakagahum nga dili makatuo nga lain na ang nagkupot
sa poder sa lalawigan.”
Matud pa, wala’y tawo nga moluwat sa poder sa
iyahang kaugalingong kabubut-on. Tuod, ang balaod ug
ang miaging piniliay ang naghatag ni Gob. Degamo sa
gahum. Apan kadtong nangaanad nga magmando gikan pa
sa tyempo sa Katsila--lisud makatulon nga dili na diay sila
ang mga bossing nato. “Kinsa ra gud na si Degamo?” Busa,
padayon ang estratehiya aron mapapha ang pinili sa mga
tawo, ug mabakwi ang poder ngadto sa mga tradisyonal
nga politiko.
Nasayop ba o wala ang mga taga Neg.Or. sa pagpadaog
ni Degamo? Maayo ba siya para sa lalawigan bisan sa mga
pag-among-among? Lain na usab ni nga estorya. Unsa’y
imong obserbasyon?
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Maapektohan ba ang mga
MPA sa mga yate nga makitan sa Tambobo Bay?
“Ang mga yate dili kaayo
peligro, morag wala kini puy-i
og mga tawo. Walay kalihokan
sa tawo gawas sa pag-parking
sa mga yate didto. Morag naa
poy nagdumala sa pag-angkla
sa mga yate, busa giseguro kini
sa ubos,” matud pa ni Professor
Abesamis.
Diha na mabalaka ang
tanan kung dili insakto ang
pagdumala sa mga yate ug ang
mga hugaw ini. Miingon siya
nga dili kinahanglan mabalaka
ang mga mobisita sa lugar kay
gamay lang ang purohan nga
makaapekto ang mga yate sa
giprotekatahan nilang balaang
puloy-anan.
Mipadayon si Abesamis
nga ang mga sakayan may
layag busa gamay ang purohan
nga duna silay sugnod ingkaso
malunod sila. Apan naa usay
mga sakayan didto nga dili yate
ug ang uban niini para pangisda.
Adunay mga molupyo nga

gapuyo duol sa luok ug
ang pagdaghan sa molupyo
mahimo nga hinungdan
sa pagdaghan sa basura.
Adunay mga nakita nga
hugaw pero dili ingon ana
ka grabe kay sa ubang
lugar.
Miingon si Professor
Abesamis
nga
ang
pagkapuril sa kalasangan
dunay epekto sa marine
biodiversity
o
sa
pagkadaiya sa kinabuhi sa
dagat ug mahimong usa sa
mga dakong hulga sa mga
suplay sa dagat. Matud
niya, tingali ang pagkapuril
nahitabo mga pipila ka
dekada na ang milabay
busa lisod na nga balit-aron
kini.
Nahisgotan usab niya
ang natigum nga banlak nga
makadaot sa mga gasang. Ang
daghang banlak human sa tingulan nga mopunta sa dagat
dako og kadaot sa gasang kay
ang mga gasang dili ganahan
sa banlak, makamatay ni nila,
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matud niya.
May plano ba imong grupo
nga makipagtambayayong sa
lokal nga kagamhanan para
maprotektahan ang Tambobo
Bay?
“Oo,
nagtambayayong

Si Keisha Yussen
Macasilhig Pajulas sa
Agripina Kaugmaran
Learning Center Bonawon
ang ikaduhang mananaog
sa Draw &Tell ubos sa
tema “Bata: Iligtas sa
Droga” atol sa Regional
Children’s Contest,
didto sa Manduae
City, Cebu niadtong
Nobyembre 21,2017
kauban ang iyang inahan,
Lhin Pajulas, ug mga
trabahante sa SiatonDSWD workers, Betty
Jamandron ug Delly Cris
Elmido
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kami sa una tungod sa usa ka
pagtuon nga among gihimo usab
dili pa dugay. Ang pagtuo mao
nga kining gagmayng dapit nga
giprotektahan nagkadugtongay
pinaagi sa pagsabwag sa larva
o bata nga isda nga nagpuyo sa
sulod,” ingon niya.
Sa
kinatibuk-an,
ang
marine protected area, labi na
ang mga ginatawag nga “no
take zone” higpit og ginadili ang
pagpangisda aning dapita.
Kay wala man tugoti
ang
pagpangisda,
adunay
purohan nga mapasiuli ang
ilang gidaghanon.
Motaas
ang kinabuhi sa mga isda ug
madugangan ang kadagaya niini
kondili kuhaon sa ilang puyanan.
Unsay plano ninyo sa
Tambobo Bay?
“Kon nangutana ka kon
may plano ba ako nga pagatunan ang Tambobo, wala, apan
akong paluyohan ang mga
paningkamot sa pagtabang og
panalipod niini,” ingon siya.
Sama sa uban nga adunay
gugma para sa dagat, si Professor
Abesamis uban sa iyang mga
kaubang siyentipiko, motabang
og panalipod sa kadagatan.
Kung mahimo, magkahiusa ang
mga molupyo para panalipdan
ang bahandi nga gihatag sa
Ginoo, labi na ang Tambobo
nga nailhan sa tanan nga usa ka
malinawon nga lugar.
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Red Orchid nga Pasidungog. Nahimo na nga Hall
of Famer ang CLLMMH o Hospital sa Siaton subay sa laing
higayun nga pagkadawat sa Red Orchid nga pasidungog gikan
sa Departamento sa Panglawas.

Pista... gikan sa panid 1
sa temang “Inagta coming
to America” ug ikatulo ang
DepEd Siaton 3 Distrito sa
temang “ Inagta in Africa’s
Lion King.” Ang NORSU may
temang “Inagta meets Queen
Elizabeth”, ug ang National
and Provincial Offices “Inagta
travels with Moana.”
Sa
bangga sa sayaw, ikatulo ang
LGU nga may ganting P8,000;
ikaduha ang DepEd District
3, P10,000 ug kampiyon ang
DepEd District 2, P15,000.
Misalmot usab ang mga
banda sa tunghaan sa Siaton
National High School, Carmel
High School, FTMS, Science
High, Sumaliring, Salag,
Giligaon ug uban pa. Ang
Asosasyon sa mga Kapitan
misalmot usab nga may tema
“Meet the Prince in Egypt”,
Samtang, ang Siaton Football
Club, Arjun Learning Center,
ug Siaton Bikers miduyog
usab sa selebrasyun.

Dunay mga paugnat sa
kusog sama sa Basketball,
Volleyball,
Football
nga
nangimbitar og mga bisita
sa kasikbit nga lungsod ug
siyudad sa probinsya,
Mitabang usab ang mga
tinun-an sa Criminology sa
NORSU sa pagbantay atol sa
bisperas, parada, ug panahon
sa pista.

Paugnat sa kusog. Ang Mayor Fritz Diaz Sports Clinic
uban ang PBA Stars Dondon Hontiveros, Asi Taulava,
Cyrus Baguio, Topex Robinson, J.R. Quinahan, ug Junthy
Valenzuela didto sa AGQ Gymnasium niadtong Disyembre
2, 2017. (hulagway gikan sa Hugpong Siatanon Parang
Fritz Diaz)

Degamo... gikan sa panid 1

midesisyon nga nagpaluwat si
Gob. Degamo og Php 10 milyon
pinaagi lamang sa memorandum
. Ilegal kini tungod kay nagingon ang talamdon nga “wala’y
bisan unsang kwarta ang
paluwatan gikan sa tesoreriya
kondili gumikan lamang sa usa
ka ordinansa o balaod”.
Ang Department of the
Interior and Local Government

(DILG)
o
departamento
sa pagpadalagan sa mga
kalungsuran wala pa nakadawat
og mando sa pagtangtang ni Gob.
Degamo. Maghulat ang DILG sa
lalawigan Neg. Or. nga madawat
kining sugo gikan sa nasyonal
ug sa rehiyonal. Basaha ang
“Bukhad” sa p.2 alang sa dugang
kasayuran. (hinubad gikan sa
Manila Bulletin, p.1 ug Neg.Or.
Chronicle)

