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MGA MAKIKINABANG
Mga magsasaka ng palay na nakatala sa RSBSA o mga kooperatiba o samahang akreditado 
ng Kagawaran ng Pagsasaka na pasado sa mga sumusunod na kwalipikasyon:

Farmer Recipients

a. Kasama sa pinakahuling listahan ng mga 
    magsasaka (RSBSA)

b. Kasapi sa samahan ng mga magsasaka na 
     akreditado sa Kagawaran ng Pagsasaka

c. May sakahan sa napiling munisipyo

Farmers’ Organizations (FO)

a. Akreditado ng Kagawaran ng Pagsasaka o 
    anumang ahensya ng pamahalaang kinikilala 
    ng Kagawaran ng Pagsasaka

b. May mga kasapi na ang kabuuang sukat ng 
    bukirin ay hindi bababa sa 20 ektarya 
    na nasa 1 o 2 magkalapit na barangay na   
    nasasakupan ng napiling lunsod o munisipyo 
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Dala ang ID na may larawan, magpunta 
sa lugar ng patalaan at tignan ang 
pangalan sa opisyal na talaan.  Kung 
nakalista, magpatuloy sa susunod na 
hakbang.

Pumili o humanay sa linya ng inyong 
napiling barayti.  Kumpletuhin o punan 
ang mga hinihinging impormasyon sa 
papel o dokumento. 

Dumalo sa itinakdang pagpupulong o 
technical briefing.

Ipakita ang name tag, kunin ang binhi, 
at magpalitrato na kasama ang sako 
ng binhi habang hawak ang name tag.  
Punan ang survey form sa likod ng name 
tag at isauli ito.
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Sukat ng taniman (ha) Bilang ng kaban
(20 kg/kaban)

maliit pa o katumbas ng 0.5 1
higit pa sa 0.5- 1  2
higit pa sa 1 - 1.5   3
higit pa sa 1.5  4

Libre ang binhi sa dalawang (2) magkasunod na taniman simula sa Dry Season 
2020 para sa mga magsasakang may: 

Maaaring makatanggap muli ang mga magsasaka sa susunod na siklo ng 
program kung nakamit nila ang itinakdang dami ng ani kada ektarya:

Kabilang sa mga barayti ang tatlong (3) rekomendadong barayti sa bansa at dalawang 
(2) rekomendadong barayti sa rehiyon. Ang pagpili sa mga barayti ay gagawin sa 
pamamaraang “first come, first serve.”

Baseline Yield Low Yielding 
Season

High Yielding
 Season

Tubigan
mababa sa 4 t/ha 4 t/ha 5 t/ha
4 t/ha pataas 5 t/ha 6 t/ha

Sahod-ulan
4 t/ha 3.5 t/h -
4 t/ha pataas 4.5 t/h -
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MGA MAKIKINABANG

MGA MAKINANG MAAARING PAKINABANGAN

Mga nakatalang kooperatiba at samahan ng mga magsasaka (FCA) na may 
mga aktibong kasapi  at may akreditasyon mula sa Kagawaran ng Pagsasaka.

- Agricultural Tractors
- Farm Tillers
- Rice Seeders
- Rice Transplanters

- Rice Harvesters
- Rice Reapers
- Rice Threshers

- Mechanical Rice Dryers
- Ricemills

- Irrigation Pumps
- Small Solar Irrigation
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Pagsasanay sa mga magsasaka, seed growers, 
kooperatiba/samahan

1. FFS sa inbred rice/seed production (ATI 
    and TESDA)
2. Iba pang pagsasanay na may kinalaman 
    sa pagpapalay  (ATI and TESDA)
3. Inbred seed production & certification 
    para sa mga potential seed growers  
    (ATI and BPI-NSQCS)
4.  Refresher course para sa seed growers 
     (ATI and BPI-NSQCS) 
5.  Farm school certification &  accreditation  
     (ATI and TESDA)

Ang paglalaan ng mga puwang sa 
pagsasanay ay depende sa lugar ng 
taniman/lalawigan o, kung kinakailangan, 
batay sa ngunit hindi limitado sa antas ng 
paggamit ng mga sertipikadong binhi ng 
inbred at mga makina sa bukid, antas ng 
ani, gastos sa produksyon, at bilang ng mga 
agricultural extension workers.

Pagsasanay sa mga dalubhasa (specialists 
training)

1.  Rice Specialists’ Training 
    Course (PhilRice)
2. Performance Testing and Evaluation 
    ng Rice Machinery (PHilMech)
3. Resource Person Development 
    (PHilMech) para sa mga sumusunod: 
     - Operation and Maintenance 
       ng Rice Machinery
     - Operation and Management 
       ng Agri-Machinery Pool
4.  Inbred rice seed production 
     & certification for deputized 
     & designated seed inspectors 
     (ATI and BPI-NSQCS)
5.  Seed testing & certification training 
     para sa mga seed analysts (BPI-NSQCS)

Pagsasanay sa mga tagapagsanay (Training 
for trainers)

1. Produksyon ng high quality 
   inbred rice/seeds  
   (ATI, PhilRice, and PHilMech)
2. Refresher courses para sa rice extension 
    workers (PhilRice, PHilMech, and ATI)
3. Operation at Maintenance ng Rice 
    Machinery (PHilMech)
4. Operation at Management 
    ng Agri-machinery Pool (PHilMech)
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May kabuuang sukat ng palayan na hindi bababa sa 50 ektarya 
ang mga regular na kasapi

May kabuuang sukat ng palayan na hindi bababa sa 100 ektarya 
ng palayan ang mga magkakalapit na barangay na paglalagakan 
ng mga makinarya at mga pasilidad sa pamamahala ng ani

May kakayahan na patakbuhin at panatilihin ang operasyon ng 
mga makinarya at kagamitan, at pumapayag na dumalo sa mga 
teknikal na pagsasanay

Pumapayag na magbigay ng pasilidad na paglalagyan ng mga 
makinarya bilang kanilang bahagi sa proyekto

Pumapayag na pangasiwaan ang proyekto ayon sa mga 
sumusunod na batayan: 
- Pagsunod sa itinakdang bayad o service fee
- Pangangasiwa sa proyekto gamit ang sistematikong 
  pamamaraan ng pamamahala sa mga makinarya
- Pagpayag na dumalo sa mga teknikal na pagsasanay

Pumapayag sa mga layunin ng proyekto
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TESDA ang magpapatupad ng programa sa iskolarsyip para sa 
mga magsasaka, mga manggagawa sa sakahan na nakalista sa 
RSBSA, kabilang ang mga kooperatiba, at samahan na kinikilala ng 
Kagawaran ng Pagsasaka na nagpatala sa modified farmers field 
school (FFS) na isasagawa ng farm schools.

PAANO MAKAKUHA NG ISKOLARSYIP MULA SA MGA FARM 
SCHOOLS
Farmers Field School

1.   Pagpapatala sa modified FFS ng farm schools (3-11 araw)
2.  Aplikasyon sa iskolarsyip ng mga magsasaka
3.  Pagkakaloob ng iskolarsyip
4.  Pagpapatupad ng pagsasanay
5.  Pagtatasa ng kakayahan/kasanayan (opsyonal)
6.  Mga gawain matapos ang pagpapatupad (pagsingil ng farm school 
     o kabayaran para sa farm school)
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Minimum Requirements  for the 
FCAs to submitLiham ng interes at resolusyon mula sa samahan 

na nagsasaad ng pangangailangan ng mga 
makinarya at mga pasilidad sa pamamahala 
ng ani, at pagsang-ayon na maglalaan ng 
paglalagakan ng mga ito

Listahan ng mga kasapi ng kooperatiba o 
samahan na naglalaman ng mga sukat ng 
lupang sinasaka, mga makinaryang ginagamit, 
at iba pang mga inpormasyon na may kinalaman 
sa operasyon ng kooperatiba at samahan

Katibayan o sertipiko ng akreditasyon mula sa 
Kagawaran ng Pagsasaka
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MANGUNGUTANG LAYUNIN HALAGANG MAHIHIRAM

Indibidwal na magsasaka/ 
kasapi

- pagbili ng mga materyales 
  (abono, atbp.)
- pagkakaroon ng mga 
  makinarya at kagamitan
  kabilang ang mechanical 
  dryer 

Hanggang 90 bahagdan (90%) 
ng halaga ng kabuuang proyek-
to pero hindi lalampas sa P1 
milyon

Mga kooperatiba - pagbili ng mga materyales 
  (abono, atbp.)
- paunang puhunan
- pagbili ng mga makinarya at 
  kagamitan kabilang ang 
  mechanical dryer
- paggawa/pagtatayo ng 
  pasilidad
- muling pagpapautang o 
  diskwento sa kasalukuyang 
  utang sa mga maliliit na 
  magsasaka na nakalista sa 
  RSBSA

PAMAMARAAN PASILIDAD ANTAS NG TUBO

Direktang paghiram (direct 
lending)

Pangmadalian/ pangmata-
galan(Short Term Loan/Long 
Term Loan

2 bahagdan (2%) kada taon

On-Lending Muling pautang/diskwento 0% o walang tubo sa loob ng 
isang taon kapag ang itinak-
dang tubo ay hindi hihigit sa 6 
na bahagdan (6%) kada taon

COMPONENT BAHAGI NG GASTOS

ERCA-RCEF 90%
Borrower’s Equity 10%
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Indibidwal na 
magsasaka ng palay

Akreditadong kooperatiba
na may mga miyembrong

nagsasaka ng palay
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Mga dokumentong kailangan sa pag-utang ng
mga indibidwal na magsasaka

Mga dokumentong kailangan sa pag-utang ng mga kooperatiba

Pinunang loan application form

Kopya ng isang (1) government-issued ID, o Barangay Certification

Sinumpaang salaysay o katunayan na walang pagkakautang sa anumang 
institusyong nagpapautang/DA-ACPC para sa kaparehong proyekto

Aplikasyon sa pag-utang
Sertipiko ng akreditasyon sa Kagawaran ng Pagsasaka
Kopya ng sertipiko/rehistro mula sa CDA
Listahan ng mga opisyal at mga kawaning may hawak na mahahalagang 
posisyon
Mga ID at bio-data ng mga kasalukuyang opisyales, mga kawaning may hawak na 
mahahalagang posisyon, at lupon ng mga direktor
Resolusyon ng lupon na may mga otorisadong mga lagda na nagpapahintulot sa 
kooperatiba na mangutang 
Sinuring talaan ng pananalapi sa nakalipas na taon o kasalukuyang talaan ng 
pananalapi bilang panimula
Plano ng negosyo/kabuuang plano sa bukid at pondo, o alinman sa nabanggit
Permiso ng negosyo sa kasalukuyang taon
Sertipiko ng pagsasanay mula sa isang kinikilalang paaralan/institusyon na 
nagsasagawa ng mga proyekto sa pagpapalayan
Sertipikasyon mula sa Philrice at Philmech na ang aplikante ay hindi benepisyaryo 
ng programa ng makinarya at binhi ng RCEF o alinman sa dalawa, para sa 
proyektong inaaplayan para mapondohan.  Kung benepisyaryo, i-detalye ang 
mga tulong na natanggap
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MGA PAMANTAYAN

- Nakatala ang pangalan sa RSBSA

- Walang kasalukuyang utang sa mga 
  pormal na institusyong nagpapautang 
  at sa mga itinalaga ng Kagawaran 
  ng Pagsasaka (DA-ACPC) para sa 
  kaparehong proyekto  

- Nakadalo sa teknikal na pagsasanay 
  mula sa mga institusyong nagbibigay 
  ng mga proyekto sa pagpapalay 

- Nakarehistro sa  Cooperative  
  Development Authority (CDA)

- Akreditado/kinikilala ng Kagawaran ng 
  Pagsasaka

- May maayos na tala o kasaysayan sa 
  kooperatiba at sa mga namumuno

- Suportado ng mga kasapi at may 
  malinaw na panuntunan ang operasyon

- Maganda at maayos ang kalagayan sa 
   pananalapi

- Hindi lalagpas sa 25 bahagdan (25%) ang 
   utang na hindi nabayaran sa tinakdang 
   palugit

- Sertipiko ng pagtupad mula sa CDA, kung 
   kinakailangan

- May kapital na hindi bababa sa 
   PhP 30,000 ayon sa itinakda ng CDA

- Kabisado o may karanasan na sa ninanais 
  na proyekto

- Nakadalo sa teknikal na pagsasanay 
  mula sa mga institusyong nagbibigay ng 
  mga proyekto sa pagpapalay
  

Ang mga magsasaka na nakakuha na ng 
tulong sa binhi at mekanisasyon ay hindi 
na maaaring makahiram sa RCEF maliban 
na lang kung ang hihiramin ay gagamitin 
para pondohan ang iba pang proyekto na 
may kinalaman sa pagpapalay.

Ang mga kooperatiba na nakakuha na ng tulong 
sa binhi at mekanisasyon ay hindi na maaaring 
makahiram sa RCEF maliban na lang kung ang 
hihiramin ay gagamitin para pondohan ang iba 
pang proyekto na may kinalaman sa pagpapalay.

Indibidwal na 
magsasaka ng palay

Akreditadong kooperatiba
na may mga miyembrong

nagsasaka ng palay
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Mga pamantayan para sa mga miyembro 
(para makapanghiram muli o makakuha ng
diskwento sa kasalukuyang utang)
- Nakatala sa RSBSA
- Tumutupad sa mga pinirmahang sub-promisory notes o
   kasunduan sa pagbabayad
- Nakadalo sa teknikal na pagsasanay mula sa mga
   institusyong nagbibigay ng mga proyekto sa pagpapalay 

Pinakamalaking halaga na maaaring hiramin

Antas ng tubo

Maaaring humiram ng hanggang 90 bahagdan (90%) ng kabuuang 
halaga ng proyekto 
 
Halimbawa 1:  Kung ang magsasaka ay gagastos ng P55,000 sa isang ektarya, 
         maaari siyang makahiram ng hanggang P50,000 kada ektarya.
 
Halimbawa 2: Kung ang magsasaka ay gustong bumili ng hand tractor (kasama na 
    ang pagsubok na mapatakbo at ang paghahatid nito) na nagkakahalaga 
    ng P140,000, siya ay puwedeng umutang ng hanggang P126,000, at ang 
    kakulangan na P14,000 ang kanyang idadagdag.

Ang tubo ng kanyang pagkakautang para sa produksiyon  o pagbili ng makinarya o 
kagamitan ay 2 bahagdan (2%)  kada taon.

Halimbawa:   Kung ang magsasaka ay hihiram ng P50,000 at ito ay kanyang 
  babayaran sa loob ng 4 buwan, siya ay magbabayad ng tubo na 
  P334 o kabuuang P50,334 kasama ang prinsipal.
 
Kung ang mangungutang ay kooperatiba at pagkatapos ay ipapautang ito sa 
kanyang mga kasapi, ang halagang inutang ng kooperatiba ay walang tubo sa 
loob ng isang taon kapag ang kanyang itinakdang tubo ay hindi hihigit sa 6 na 
bahagdan (6%) kada taon.

A)

B)
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