PUBLIC HEARING REPORT
for the

Proposed CBNC Expansion Project
Rio Tuba Export Processing Zone, Brgy. Rio Tuba,
Municipality of Bataraza, Province of Palawan

July 2018

PUBLIC HEARING REPORT
for the
PROPOSED CBNC EXPANSION PROJECT
Rio Tuba Export Processing Zone, Brgy. Rio Tuba,
Municipality of Bataraza, Province of Palawan

Prepared for:

CORAL BAY NICKEL CORPORATION (CBNC)
Rio Tuba Export Processing Zone (RTEPZ),
Barangay Rio Tuba, Bataraza, Palawan

Prepared by:

GAIA SOUTH, INC.
th
7 Floor, Montepino Building
Adelantado cor. Gamboa Streets,
Legaspi Village, Makati City 1229

The information contained in this document produced by GAIA SOUTH, INC. is solely for the use of
CORAL BAY NICKEL CORPORATION for the purpose for which it has been prepared and GAIA
SOUTH, INC. undertakes no duty or accepts any responsibilities to any third party who may rely on this
document.
All rights reserved. No section or element of this document may be removed from this document,
reproduced, electronically stored, or transmitted in any form without the written permission of CORAL
BAY NICKEL CORPORATION or GAIA SOUTH, INC.

PUBLIC HEARING REPORT
Table of Contents

TABLE OF CONTENTS
1.0
2.0

INTRODUCTION
CONDUCT OF PUBLIC HEARING

1
1

2.1
2.2
2.3
3.0

Dissemination of the Project Information and Notice of Public Hearing
Attendance of Stakeholders
Public Hearing Program
ISSUES RAISED AND SUGGESTION BASED ON THE MAIN MODULE
OF THE EIA
OTHER ISSUES RAISED THAT ARE BEYOND THE MANDATE OF EMB

1
2
4

4.0

4
9

LIST OF TABLES
No.

1
2

TableTitle

Composition of the Public Hearing Attendees
Issues raised during the open forum

LIST OF ANNEXES
No.
ANNEX A
ANNEX B
ANNEX C
ANNEX D
ANNEX E
ANNEX F

Annex Title
Notice of Public Hearing
Proof of posting at the barangay halls of impact areas
Proof of Newspaper Publication
Attendance sheet
Photo-documentation of Public Hearing
Transcription of the Open Forum

LIST OF ATTACHMENTS
No.
1
2
3

Attachment Title
Received Invitation Letters
CBNC Project Description Presentation
CBNC EIA Result Presentation

i

PUBLIC HEARING REPORT
FOR THE
PROPOSED CBNC EXPANSION PROJECT
RIO TUBA EXPORT PROCESSING ZONE, BRGY. RIO TUBA,
MUNICIPALITY OF BATARAZA, PROVINCE OF PALAWAN

1.0

Introduction

Coral Bay Nickel Corporation (CBNC) is seeking for the amendment of its current
Environmental Compliance Certificate (ECC) No. 0701-002-3721. With the company‟s
continuous operation, one of the major components of the plant‟s environmental
management plan, the Tailings Storage Facility (TSF) 2, will be completely filled up by 2024.
For this reason, CBNC is applying to amend its ECC to include the construction and
operation of a third TSF as part of its mitigating measures. In addition, CBNC will apply for
the increase in the annual cobalt production limit of the Hydrometallurgical Processing Plant
(HPP) and the removal of the Gotok Limestone Quarry component in its ECC as this was
part of the agreement to assign all mining operations to Rio Tuba Nickel Mining Corporation
(RTNMC).
The proposed TSF3 and the HPP plant are located inside the Rio Tuba Export Processing
Zone (RTEPZ) in Barangay Rio Tuba, Municipality of Bataraza, Province of Palawan.
Specifically, TSF3 will be constructed at the northeastern side of the existing GP-4
Rehabilitation Area of RTNMC. Its location will fall within the boundaries of Barangays Rio
Tuba and Ocayan.
2.0

Conduct of Public Hearing

2.1

Dissemination of the Project Information and Notice of Public Hearing

On May 23, 2018, the Notice of Public Hearing and the copy of the Environmental
Performance Report and Management Plan (EPRMP) and Executive Summary for Public
(ESP) in two (2) languages, Filipino and English were posted on the EMB website.
The notice indicated June 13, 2018 as the date of the hearing and Brgy. Rio Tuba
Gymnasium as the venue. It also included a brief description of the project and information
on where to get a copy of the project‟s EPRMP and ESP which were made available at the
EMB website, EMB MIMAROPA Regional Office and the Municipal Planning and
Development Office (MPDO). A copy of the notice of Public Hearing is provided as Annex A.
In addition to the website posting, CBNC arranged the publication of the notice on both
national (The Philippine Star) and local (Palawan Times and Palawan News) newspapers on
May 29 and June 5, 2018 (Annex B), respectively. This was done in accordance with DAO
2017-05, Guidelines on Public Participation under the Philippine Environmental Impact
Statement (EIS) System.
As prescribe in the aforementioned guidelines, the notice was also posted at the Barangay
Halls of Rio Tuba and Ocayan (impact barangays) and at the Municipal Hall of Bataraza.
Annex C shows the proof of posting of the public hearing notice.
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Letters of invitation were also sent to the following offices/groups/organizations:
Local Government Units
 Office of the Palawan Provincial Governor and Vice Governor;
 Palawan Council for Sustainable Development Staff (PCSDS);
 Office of the Bataraza Mayor and Vice Mayor;
 MPDO;
 Municipal Health Office;
 Municipal Environment and Natural Resources Office ;
 Barangay Captains of Rio Tuba and Ocayan (host barangays of TSF3 and primary
impact areas);
 Barangay Captains of Taratak, Iwahig and Sandoval (primary impact areas of
CBNC operation); and
 Barangay Captains of Sumbiling, Sarong, Igang-Igang, Culandanum, Tarusan and
Sapa (neighboring barangays).
National Government Agencies
 Provincial Environment and Natural Resources Office (PENRO);
 Environmental Management Bureau (EMG) Region IVB; and
 Mines and Geosciences Bureau (MGB) Region IVB.
Non-Government Organizations
 Environmental Legal Assistance Center (ELAC); and
 Haribon Palawan.
Local Groups/Organization
 Tribal Leaders;
 Indigenous Cultural Community;
 Women‟s Association;
 Farmers‟ Association;
 Fishermen‟s Association;
 Religious Sector;
 Parent-Teacher Association;
 Persons with Disability;
 Rural Improvement Club (RIC);
 Barangay Health Workers; and
 Senior Citizens Group.
Scanned copy of the received letters and memo is provided as Attachment 1.
2.2

Attendance of Stakeholders

A total of 495 individuals participated in the Public Hearing for the proposed CBNC
Expansion Project. The attendees were composed of residents from the host and
neighbouring barangays, government officials and employees and members of sectoral
groups, which are provided in Table 1.
As mentioned, the national government were represented by the central offices and regional
offices of the EMB and MGB. From the local government unit, attendees were from the
provincial government of Palawan and the municipal government of Bataraza. Both
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Barangay LGU and tribal leaders from Brgys. Rio Tuba, Ocayan and the other impact and
neighboring barangays were also present during the hearing. There are also representatives
from the different sectors of the impact and neighbouring barangays such as health (BHW,
Barangay Nutrition Scholar (BNS), and Midwife), education (DepEd, PTA and Students‟
Representative), economic/livelihood (Farmers‟ Association, BFARMC, RIC), religious
sector, Womens‟ Association and Senior Citizens, and PWDs.
Annex D shows the copy of the attendance sheets.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Table 1. Composition of the stakeholders.
Attendees
Number
CBNC
16
Gaia South Inc.
11
EMB- CO
5
EMB Palawan
2
EIARC
2
MGB CO
1
MGB-IVB
1
PCSDS
1
DepEd
1
Provincial Government
3
Bataraza LGU
5
MPDO
3
MENRO
3
BLGU
13
IPDO
7
Tribal Community Leaders
12
Lupon ng Tagapamayapa/
69
Purok Leader
Women's Association
9
Farmers' Association
4
BFARMC (Barangay Fisheries and
Aquatic Resources Management
1
Councils)
BPAT (Barangay Peacekeeping
1
Action Team)
Senior Citizens Group
15
Parent Teacher Association
5
Students' Representative
1
RIC
2
PWD
2
Religious Sector
10
Health BHW/BNS/Midwife
41
Barangay Worker/Aide
4
Clean and Green
3
Haribon Palawan
1
ELAC
2
Residents of Rio Tuba
112
Residents of Ocayan
24
Residents of Taratak
1
Residents of Iwahig
6
Residents of Sandoval
15
Residents of Sumbiling
8
Residents of Sarong
4
Residents of Igang-Igang
8
Residents of Culandanum
16
Residents of Tarusan
11
Residents of Sapa
4
Other barangays in Bataraza
1
Other organizations
2
MANNJ Trading and Construction
3
Services
3
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No.
47
48

2.3

Attendees
DCR Construction and Manpower
Services
Unspecified
Total

Number
2
22
495

Public Hearing Program

The Public Hearing was conducted on June 13, 2018 at the Rio Tuba Gymnasium, Bataraza
Palawan. Registration of the participants started at around 7:00 am and the program proper
at 8:30 am. Honorable Gomer L. Miano, former Barangay Captain of Rio Tuba and an
incumbent Municipal Councilor of Bataraza gave the opening remarks while Ms. Therese
Gonzales and Ms. Julie Ann Turqueza hosted the event.
The details of the proposed TSF3 and the overview of the operation of the HPP were
presented by Engr. Bricco T. Abela, Environmental Manager of CBNC. The results of the
Environmental Impact Assessment (EIA) were presented by the Project Team Leader of
Gaia South Inc., Dr. Ernesto Dela Cruz.
Atty. John Edward Ang, the EMB-designated Public Hearing Officer directed the rest of the
proceedings including the open forum.
A video documentation of the entire proceedings is submitted (in DVD) together with this
report. A copy of the printed program is provided as Annex D.
3.0

Issues Raised and Suggestions Based on the main module of the EIA

Provided as Table 2 is the summary of the issues raised based on the main modules of the
EIA during the open forum. Annex E shows the photo-documentation of the hearing
including the open forum. A transcript of the entire open forum is provided as Annex F.
Table 2. Summary of issues raised during the open forum
No.
1

2

3

Name
Mr. Dadong Kurio
Tribal Chieftain,
Brgy. Sumbiling

Question
submitted by the
the
former
president of the
Senior Citizens.
No name indicated
Kagawad Bobby
Pangaligan
Kagawad, Brgy.
Ocayan

Issues and concerns
Priority sa MOA ang mga katutubo
sa trabaho. Naunang mag-apply
ang skilled na katutubo kumpara
sa mga Kristiyano, ngunit hindi
natanggap.

Emphasize the health benefits of
senior citizen.
Preference
on
employment
selection.

Anong karagadagang pribilehiyo
ang makukuha ng Barangay
Ocayan dahil sa mismong lugar
namin maitatyo ang tailings dam.

Response
Mr. Ernesto Llacuna
CBNC ComRel Manager
Hiring depends on qualifications and experience.
If the requirements do not fit the applicant, that
might be the reason why. The IP will be put into
consideration. The company exercises equal
footing for IP and non-IP when it comes to
requirements as long as they are locals.
Atty. John Edward Ang
EMB Legal
Noted.

Atty. John Edward Ang
EMB Legal
Noted.
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No.
4

5

Name

Issues and concerns

Response

Ms. Alma Valledor,
MPDC ng Bataraza

Sino ang Technical Department
ng LGU ang umatend sa
Technical Scoping? May binanggit
sa description ng Soils and Land
Use dahil ginamit sa methodology
ay CLUP ay walang Board
Resolution.

Dr. Ernesto Dela Cruz
Team Leader, Gaia South
Ang impormasyon ay nakapaloob sa Annexes.
We will check the annexes who attended the
Techical Scoping.

Question
submitted by the
audience
No name indicated

6

Mr. Perto Pital
Tribal
Chieftain,
Brgy. Sandoval

7

Mr. Kurob Dambo
Tribal
Chieftain,
Kulantuod, Iwahig

8

Ms. Hermina
Carnaje
Sitio Kinurong
Brgy.
Rio Tuba
Resident

Ang approved CLUP ay 20092018.
Ang planta ay malapit sa national
highway

Engr. Briccio Abela
Environmental Manager, CBNC
Macadam Road is a private road constructed by
the company in 2003/2004.

Pribilehiyo at benepisyo ay tuloytuloy na natatanggap ng Bataraza,
katulad ng ospital at educational
assistance.
Meron
ding
tinatamasang
pribilehiyo
na
patubig. Isali sana ang KristyanoMuslim sa benepisyo katulad ng
libreng paospital
Ang chieftain ay sakop ng IPRA.
Budgetan ang solar ng Muslim at
Kristiyano ng Punong Barangay.
Dagdagan ang tubo ng tubig
papuntang Iwahig.
Kapag tag-init, walang tubig ang
Kinurong. Hindi lang Kinurong ang
apektado sa kawalan ng tubig
ngunit lahat ng taga-Rio Tuba.
Kailan ang finalization ng water
distribution?

Intermittent power supply. Nasaan
ang pangako ng company na
libreng ilaw at patubig.

9

Ang data ay galing sa Munisipyo. We will check
the CLUP.

Polusyon sa hangin – amoy
hanggang sa kabahayan ang
sulfur.

Atty. John Edward Ang
EMB Legal
Noted.

Atty. John Edward Ang
EMB Legal
Noted.

Mr. Nelson Acob
Brgy. Captain of Rio Tuba
Ang water shortage ng barangay ay alarming.
Ang watershed ay kayang tustusan ang
pangangailangan ng Brgy. Rio Tuba.
Patuloy na tinatamasa ng mga taga-Brgy. Rio
Tuba ang programa sa CSR at SDMP ng mga
kumpanya (RTNMC and CBNC). Ilang beses na
nakipag-ugnayan ang mga kumpanya, BLGU at
mga residente ng Sitio Kinurong. Dahil ang
elevation ay mataas, kapos ang tubig.
Nagkaroon ng pansamantalang tugon (band-aid
solution). Nakadesign ang water system for 400
households. Natural na magkakaroon ng
shortage for water supply. Hilingin natin sa mga
kumpanya ang long-term solution. Instead of 8
inches na main pipe galing sa Umawi River, bakit
hindi doblehin, triplehin? (note: The response
was given after Mr. Julhari Sali Ems had
raised his concerns)
Dr. Ernesto Dela Cruz
Team Leader, Gaia South
Ayon sa pag-aaral ang lawak ay hanggang
planta lamang. Dapat ireport sa planta kung may
ganitong pangyayari.
Sa panahon po na ginawa ang aming pag-aaral
ay wala naman pong na-obserbahan. Ang
basehan na aming pag-aaral sa air quality ay
ang itinakdang levels ng DENR. Sa smell po kasi
walang distinct standard na mababasehan so
complaint system po ang mangyayari.
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No.

Name

Issues and concerns

Response
Engr. Arturo Manto
VP-Environment and External Affairs of CBNC
May polisiya ang kompanya sa reklamo dahil sa
masamang amoy. Kapag may ganitong
pangyayari, tawagan ang kompanya at
pupuntahan naming ang inyong lugar upang maimbestigahan.
24 hours on-call ang
environmental monitoring group.

10

Mr. Darius Beleta,
Brgy. Rio Tuba
Resident

Naalarma lang po ako sa sinasabi
na di umano ay may epekto ang
planta sa hangin o sa kalusugan.
Dapat po ay i-adopt ang Vermi
composting na ginagawa ng
CBNC para sa barangay solid
waste management.

11

12

13

14

15

Mahigpit ang kumpanya sa safety
standards pagdating sa trabaho.
Ligtas akong nakakauwi sa aking
pamilya.
Pagdating
sa
pangangalaga
sa
kalikasan,
kasama po ako ni Dr. Ranes sa
pagtatanim.

Mr. Julhari Sali
Ems
Chairman, Muslim
Committee/Farmers
Association

Mr. Billy Elefane
Former
Baragay
Kagawad, Brgy. Rio
Tuba

Mr. Henry
Contreras,
Brgy. Rio
Resident

Tuba

Mr. Mike Mortel
Sitio Racob,
Brgy.Rio Tuba
Resident

Tuwing ganitong okasyon lamang
po nakakausap ang kumpanya.
Kapag may problema, walang
paraan para makausap ang
kumpanya.
Parte
rin
ng
stakeholders ang mga Muslim.
Ang request na maintenance sa
Ramadan ay wala pa. Nais linawin
at ihiling.
Sana hindi na maulit yung
pangako na verbal kasi hindi
natutupad. Tuparin ang mga
pangako at ilagay sa papel.
Hindi lahat ng taga-rito ay
natutulungan. Tulad ng mga mayari ng van, hindi sa mga taga dito
nagrerenta.
Wala na bang problema ang
lupain na pagtatayuan ng TSF3?
May lupa ako na pag-aari na
saklaw ng pagtatayuan.
Kung itatayo ang TSF3, ayusin
muna nila.
Ang project location ay hindi parte
ng Rio Tuba. Ito ay parte ng
Ocayan.
Mapula ang tubig sa mga
fishponds sa may Sitio Racob
noong mga nakaraang linggo.

I will instruct Mr. Jeb Badlon to go to her place to
investigate.
Atty. John Edward Ang
EMB Legal
Noted.

Atty. John Edward Ang
EMB Legal
Noted.

Atty. John Edward Ang
EMB Legal
Noted.

Atty. John Edward Ang
EMB Legal
Noted.

Atty. John Edward Ang
EMB Legal
Noted.

Atty. John Edward Ang
EMB Legal
Noted. This issue will be investigated.

Ang Ocayan river po ang
nagbibigay sa amin ng freshwater
para magkaroon ng brackish
water. Bilang nagmamay-ari ng
fishpond, saan kami kukuha ng
6
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No.

Name

Issues and concerns

Response

supply
ng
freshwater?
Nakadepende ang mga maliliit na
mangingisda sa natural na pakain.
Kung mag-iinspeksyon, makikita
na ang canal ng RTN at CBNC na
nagtatapon ng tubig ay papunta
sa amin.

16

Mr. Omar Juljani
Brgy. Rio Tuba
Resident/
Fisherman

17

18

Atty.
Jontila
ELAC

Jansen

19

Kailangan
bigyan
kami
ng
kongkretong solusyon o MOA na
mahahawakan ng mamayan.
Nabangga
ng
barko
ang
pagmamay-aring
pukot
na
palutang. Ito ay naireport sa coast
guard, barangay at CBNC at
kailangang bayaran sa madaling
panahon.
Kaugnay sa ginagawang kalsada
at pagpapatawag ng provincial
coordinator sa mga may ari ng
bahay sa tabi ng highway
Ukol
sa
pagpapadala
ng
communication,
humingi
ng
karagdagang 15-20 days bago
magsagawa ng Public Hearing
para mapag-aralan ang binigay na
report at 15 days pagkatapos ng
hearing para maisubmit ang
position/manifestation.
Ano ang ginawa ng MMT
regarding sa exceedances. Saan
galing ang exceedance? Until
now, walang narereceive na
results on the study on hexavalent
chromium.

Atty. John Edward Ang
EMB Legal
Noted. Further checking will be done if the
matter is under the concern of the company

Atty. John Edward Ang
EMB Legal
This issue will not be accommodated.
Atty. John Edward Ang
Lawyer, EMB
Based on policy, position paper can be submitted
to the Bureau within three (3) days prior to the
public hearing.

Engr. Briccio Abela
Environmental Manager, CBNC
Walang exceedance galing sa kompanya. Ang
sinasabing exceedances ay receiving water
body. Hindi lang kompanya ang responsable.
Dr. Ernesto Dela Cruz
Team Leader, Gaia South
Ang excedance na sinasabi sa presentation ay
isang beses lamang. Base sa guidelines yung
average po ang tinitingnan. Sa sinasabi na may
exceedance sa receiving body, kung saan hindi
lang CBNC ang gumagamit, kailangang pagaralan ito ng EMB.

20

21

22

Mr. Jurnil Rebot
Brgy.
Sumbiling
Resident

Ms. Jenina
Bartolome
Brgy.
Sumbiling
Resident
Kgwd. Bobby
Panaligan

May nagsabi na maunlad ang
mga katutubo, hindi ito totoo.
Sana magkaron ng share ang
mga Muslim, Kristiyano, hindi lang
mga katutubo.
Dapat sa pagkakasakit, pantaypantay sa libreng paospital.

Dapat ang barangay officials ang
lapitan ng mga hindi katutubo.

Engr. Arturo Manto
VP-Environment and External Affairs of CBNC
In 2012, Friends of Earth sampled hexavalent
chromium on the water bodies and provided us
with written a complaint which was addressed
already by our Japanese counterpart. ELAC
should get the feedback from the Friends of
Earth.
Atty. John Edward Ang
EMB Legal
Noted.

Atty. John Edward Ang
EMB Legal
Noted.
Atty. John Edward Ang
EMB Legal
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No.

23

24

25

26

27

28

Name
Kagawad, Brgy.
Ocayan
Mr. Kennedy Kurio
Brgy.
Sumbiling
Resident
Mr. Rajid Ibrahim
Brgy. Sapa
Kagawad

Issues and concerns

Response
Noted.

Regarding sa expansion, bigyan
kami
ng
spat
na
oras
makapagdesisyon.
Sa eduksyon at ospital ng, bigyan
ng pagkakataon na mapaayos
ang lahat hindi lamang mga
katutubo.

Atty. John Edward Ang
EMB Legal
Noted.
Atty. John Edward Ang
EMB Legal
Noted.

Ms. Noraima
Salleh
Student
representative

Saan talaga ang lokasyon ng
TSF? May nabanggit sa Ocayan.

Dr. Ernesto Dela Cruz
Team Leader, Gaia South

Mayroon po bang ethnic minority
na nagreside sa pagtatayuan ng
TSF?

Ang TSF 3 ay nasa loob ng RTEPZ. Nabanggit
ang Ocayan sa Dam Break.

Ms. Lorna Reyes
Gotok Elementary
School Teacher

Alikabok na mapupunta sa school
galing sa dump trucks. Extend
hanggang sa harap ng school ang
pagdidilig at pagwawalis.

Ms. Che Dela Peña
Purok VP, Resident
of Rio Tuba

Ms. Angela Molino
BHW, Brgy. Ocayan

Nasaan po ang liberng tubig at
kuryente sa MOA na pinirmahan
ng
Brgy.
Rio
Tuba
at
CBNC/RTNMC.
Sa
edukasyon,
bakit
hindi
makapag-enroll sa LS ang mga
taga-labas.
Kung itatayo ang TSF3 sa Sitio
Tagpisa, ano ang epekto nito sa
nasabing lugar dahil ito ay
populated area?

Former mining site so walang nakatira.
Atty. John Edward Ang
EMB Legal
Ang issue po ay para sa Gotok Project na
magkakaroon ng Meeting bukas.
Mr. Ernesto Lacuña
CBNC ComRel
Pwedeng makapag-enroll ngunit subject to
availability. 40% ng enrollees ay taga-labas.
Education, health, livelihood ay nakapaloob sa
SDMP.
Engr. Arturo Manto
VP-Environment and External Affairs of CBNC
Ang pag-imbakan ng tailings ay mined out area.
Safe ba ang pagconstruct sa tailings dam? PhP
8 billion ay malaking pera para masigurado na
ligtas ang paggawa ng TSF. Pumasa sa
dalawang geotechnical studies na nirerequire ng
batas. Tinatanggap sa industriya ang Risk
Assessment Level na 1 in 1 million. Ibig sabihin,
the chances of failure is one in one million is
acceptable. Hindi zero. But if the dam is not
constructed properly, that one can happen a long
long time ago. Ang TSF 1 & 2 ay pruweba na
safe ang construction ng tailings dam.
Hindi maapektuhan ang mga nakatira doon dahil
dumaan na sa tailings treatment facility. Naalis
na yung acidity. Naalis na yung solids.
Dr. Ernesto Dela Cruz
Team Leader, Gaia South

29

Ms. Camaria Sali
Brgy. Rio Tuba
Resident

Nagbaha sa amin dahil sa
tinayong bakod ng CBNC at hindi
paglalagay ng tunnel. Noong RTN
pa lang, lahat ay napagbibigyan
ang request namin. Ngayon hindi
na sila makapagbigay dahil
dalawang kumpanya na ang
gagastos.

Magsasagawa ang CBNC ng emergency
procedures in the event na magkakaroon ng dam
break. Pwedeng gumawa ang kompanya ang
Emergency Drills.
Engr. Briccio Abela
Environmental Manager, CBNC
Ang pamamahala ng Townsite ay RTNMC. Ang
gumawa ng bakod ay RTN hindi CBNC.
Makikipag-usap ang CBNC sa RTN para
malaman ang detalye.
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No.

Name

30

Ms. Marlyn Andrin
Purok Official,
Brgy. Rio Tuba

31

Ms. Dalias
Panisan,
Brgy. Rio
Resident

Issues and concerns

Tuba

32

Mr. Michael Salleh
Muslim Association
Steering Committee
Member, Brgy. Rio
Tuba Resident

33

Mr. Reynaldo
Rivera
MENRO Bataraza

4.0

Kung
sinisimulan
pagtatayo ng TSF

na

Response
ang

Ipinangako sa Sitio Bohoy na
hindi mahihirapan sa pagkuha ng
tubig.
Saan napupunta yung pangregalo
taon-taon?
Anak ng dating nagmamayari ng
lupa na kinatatayuan ng RTN
townsite. Hindi makapasok sa
opisina na dati nagagawa sa RTN.
Hindi na rin libre sa ospital na dati
ay kanilang natatamasa.
Lahat tayo, biling kawani ng
pamahalaang local ng bayan ng
Bataraza
at
bilang
nagmamalasakit sa kapaligiran ay
dapat gampanan ang mga
tungkulin. Hinihiling ang lahat ng
stakeholders
at
sektor
ay
magtulungan para sa ikauunlad
ng kompanya at komunidad.

Engr. Briccio Abela
Environmental Manager, CBNC
Kung ang sinasabi ay ang pagtusok tusok at
drilling, meron na. Ngunit ang pagtatayo ay hindi
pa.
Atty. John Edward Ang
EMB Legal
Noted.

Atty. John Edward Ang
EMB Legal
Noted.

Atty. John Edward Ang
EMB Legal
Noted.

Other Issues Raised that are beyond the Mandate of EMB

The issues raised during the open forum that are beyond the mandate of EMB are provided
in Table 3. A column for the identified agency which may have mandate on these issues are
also included.
Table 3. Matrix of issues that are beyond the mandate of EMB
No.
1

2

Name

Issues and concerns

Response

Mr. Sunny
Villasan,
Purok
Federation
Member

Kaya bang suplayan ang buong
Rio Tuba ng water sources?

Dr. Ernesto Dela Cruz
Team Leader, Gaia South
Walang
malaking
pagbabagong maidudulot
ang proyekto sa supply ng
tubig dahil walang malaking
babaguhin
sa
kinakailangan nilang tubig.
Engr. Briccio Abela
Environmental
Manager,
CBNC

Rio Tuba ay kapos sa tubig

Government Agency
Provincial
Government and
Municipal
Government

Provincial
Government and
Municipal
Government

Nag-usap na ang Barangay
Council, ang kumpanya
(CBNC at RTN), kasama
ang Pilipinas Water. Ang
kakulangan
ay
may
nagdedeliver muna. Ang
solusyon ay ayusin ang
distribution
system.
Kumpara
noong
2008
ngayong
2018,
ang
populasyon ng Rio Tuba ay
doble/dumami
kaya
apektado ang supply. Paguusapan
ng
Barangay
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No.

Name

Issues and concerns

Response

Government Agency

Council, CBNC at Pilipinas
Water para madagdagan
ang water supply.

3

Ms. Sonia Lulu
BHW President
Brgy. Sumbiling

4

Ms. Leonor
Gelladula
Sitio Kayasyasan,
Brgy. Rio Tuba
Resident

5

Mr. Hadting Ilaha
Chieftain,
Brgy. Tarusan

Hindi lahat ay may kakayahang
magpailaw. Ang iba ay may solar
at generator, sana mapagbigyan
ang kabahayan ng solar. Kung
pwedeng isurvey ang mga
kabahayan kung matutuloy.
Ang problema sa ingay ng genset
ng Power Source. Hindi maganda
ang
serbisyo.
Sana
ay
matulungan ng CBNC.

Water system ay hindi nakaabot
sa Brgy. Tarusan.

Sa
kasalukuyan,
ang
pinagkukunan sa Umawi ay
hindi
na
pwedeng
dagdagan
dahil
ang
gumagamit downstream ay
magrereklamo na. Yung
nagbabasakan sa Ocayan
kapag inubos natin ang
tubig sa Umawi, wala na
silang
gagamitin
sa
kanilang basakan. Ang
Pilipinas
Water
ay
magtatayo ng sarili nilang
water
system
para
madagdagan ang supply
dahil partner sila ng
barangay sa pamamahala
sa domestic water supply.
Atty. John Edward Ang
EMB Legal
Noted.

Mr. Nelson Acob
Kapitan ng Rio Tuba
Nakipag-ugnayan na ang
kumpanya sa BLGU. Ang
mitigation ay walling at
enclose the plant near the
health and day care center.
Call up the attention of
Power Source to address
the issue.
Engr. Briccio Abela
Environmental
Manager,
CBNC

Department of
Energy

Department of
Energy

Provincial
Government and
Municipal
Government

Noong plinano ang water
system, hindi kasama ang
Tarusan. Binigyan ang
Bataraza ng PhP70 million
para makasama sa water
system. Partnership ng
PLGU, MLGU at kompanya
para
matugunan
ang
pangangailangan ng buong
Bataraza.
Programa ito ng PLGU
para mabigyan ng tubig
ang buong Bataraza.
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ANNEX B. Proof of Public Posting
Barangay Rio Tuba

Barangay Ocayan
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Municipal Hall of Bataraza
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ANNEX C. Proof of Newspaper Publication
National Newspaper (The Philippine Star)
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Local (The Palawan Times and Palawan News)
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ANNEX D. Attendance
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ANNEX E. Photo-documentation of the Public Hearing

CBNC Public Hearing Participants

Registration of participants facilitated by CBNC
ComRel & Gaia South Representatives

Ms. Mary Therese Gonzales – EMB EIAMD
Briefing and Orientation on the purpose of the Public
Hearing and the Philippine EIS System and Program
Host

Ms. Julie Ann Turqueza – EMB EIAMD hosting the
public hearing program

Hon. Gomer Mariano - Municipal Councilor, giving his
opening remarks

Engr. Arturo Manto – VP-Environment and External
Affairs of CBNC welcomes the participants

Atty. John Edward Ang – EMB Legal Division
discussing the house rules

Engr. Briccio T. Abela – Environmenatal Manager of
CBNC presenting proposed Expansion Project
46

Dr. Ernesto dela Cruz – Team Leader of Gaia South,
Inc. presenting the results of the EIA Study

Atty. John Edward Ang – EMB Legal reading a
written comment during open forum

Mr. Dadong KurioTribal – Chieftain, Brgy. Sumbiling

Mr. Bobby Panaligan – Kagawad, Brgy. Ocayan

Mr. Sunny Villasan – Purok Federation Member

Ms. Alma Vallador – MPDC ng Bataraza

Ms. Sonia Lulu – BHW President Brgy. Sumbiling

Mr. Perto Pital – Tribal Chieftain, Brgy. Sandoval
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Ms. Leonora Gelladula – Sitio Salasyasan, Brgy. Rio
Tuba Resident

Mr. Kurob Dambo – Tribal Chieftain, Iwahig

Ms. Hermina Carnaje – Sitio Kinurong Brgy. Rio Tuba
Resident

Mr. Darius Deleta – Brgy. Rio Tuba Resident

Mr. Julhari Sali Ems – Chairman, Muslim Committee
and Farmers Association

Mr. Billy Elefane – Former Brgy. Kagawad, Brgy. Rio
Tuba

Mr. Henry Contreras – Brgy. Rio Tuba Resident

Mr. Mike Mortel – Sitio Racob, Brgy. Rio Tuba
Resident
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Mr. Omar Juljani – Brgy. Rio Tuba Resident /
Fisherman

Atty. Jasen Jontila – ELAC Representative

Mr. Jurnil Rebot – Brgy. Sumbiling Resident

Ms. Jenina Bartolome – Brgy. Sumbling Resident

Kgwd. Bobby Panaligan – Kagawad, Brgy. Ocayan

Mr. Kennedy Kurio – Brgy. Sumbiling Resident

Mr. Rajid Ibrahim – Brgy. Sapa Kagawad

Ms. Noraima Salleh – Student representative
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Ms. Lorna Reyes – Gotok Elementary School Teacher

Ms. Che Dela Peña – Purok Vice-President, Brgy. Rio
Tuba

Ms. Angela Molina – BHW Brgy. Ocayan

Mr. Hadting Ilaha – Chieftain Brgy. Tarusan

Ms. Camaria Sali – Brgy. Rio Tuba Resident

Ms. Marlyn Andrin – Purok Official, Brgy. Rio Tuba

Mr. Dalias Panisan – Brgy. Rio Tuba Resident

Mr. Michael Salleh – Muslim Association Steering
Committee Member, Brgy. Rio Tuba Resident
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Mr. Reynaldo Rivera – MENRO Bataraza

The banner placed inside the venue during the program.
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ANNEX F. Transcription of the Open Forum (Verbatim)
Atty. John Edward Ang,
EMB Legal

Dadong Kurio, Tribal
Chieftain in Sumbiling

Atty. Ang, EMB Legal
Ernesto Llacuna, CBNC
ComRel

Magandang umaga po. Okay. Napaliwanag ko naman na po sa inyo
yung panuntunan natin kanina. Alam ko po yung iba sa inyo may gusto
na pong magtanong. Ulit lang po, mga kaibigan, i-maintain natin yung
order, yung kaayusan po dito po sa atin pong Public Hearing. Pwede po
tayong magtanong paisa-isa lang po. „Wag po tayo sana sabay-sabay
at tatawagin ko na lang po yung kung sino po yung unang tatayo para
maayos po tayo sa pagtatanong po natin. Sa mga ayaw pong tumayo,
magtanong, pwede po kayong magsulat po dito. Lumapit lang po kayo
sa akin para po kung nahihiya po kayo mamaya magtatanong sa
mikropono.
May tanong po. Thank you, sir. Sige po babasahin sir, „yong tanong
mamaya. Okay po. Sino po mga magtatanong po. Yes, sir. Sige po.
Dito po tayo sa microphone. Bago po tayo magtanong, magpakilala po
kayo, tapos anong sektor po ang inyong nirerepresent, salamat po.
Magandang hapon po. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si
Dadong Kurio, isang tribal chieftain ng barangay Sumbiling. Dun po sa
pinaliwanag kanina nagkataon na open forum na tayo, kami pong mga
katutubo ay nagpapasalamat sa mining company ng CBNC at ng RTN
dahil yung kanilang obligasyon ay naibibigay naman na 1% royalty at
1.5% ng SDMP. So, nakapaloob dito sa aming royalty at ito namang
SDMP iyong aming education at health. Sa obserbasyon namin sa tagal
ng kumpanya ay wala pa naman kaming nakikitang problema. Ang
gusto ko lang ilapit dito sa ating open forum ay tungkol doon sa labor.
Kung saan meron po kaming education scholarship program na ang
mga katutubo ay nakapagtapos rin naman sa tagal ng panahon ng
proyekto. Ang tanong ko rito kasi, meron kaming… meron kaming
problema dito na kapag nag-apply ang katutubo, na skilled naman siya,
tapos na siya ng four-year course at may nag-apply na Kristiyano, ay
kasi meron ang kumpanya at ang katutubo, merong MOA na priority
talaga yung katutubo kapag nag-aaply ng trabaho. Pero nag-apply ang
katutubo, hindi po tinanggap yung katutubo. Unang nag-apply yung
katutubo at dun sa…sa…huling nag-apply yung Kristiyano, hindi
katutubo. Pero hindi po tinanggap yung katutubo at mas tinanggap yung
hindi katutubo. So, ganoon din po. Sabi ng mga Kristiyano napakalakas
ng mga katutubo…na may resido ng company pero ang totoo niyan,
kapag hindi po nagbigay ng endorsement ang mga chieftains ay halos
hindi rin po pansinin „yong aming mga katutubo mag-apply ng trabaho.
Asan po iyong sinasabi ng kumpanya na priority ang katutubo
magtrabaho. Kasi bakit pa natin paaralin ang katutubo kung hindi natin
sila tanggapin. Kasi sa gobyerno natin, problema na nga „yong trabaho.
Maraming mga nakapagtapos na pero dito sana sa ating company sa
Rio Tuba at CBNC ay dapat pagbigyan po natin ang mga katutubo, ano.
Kasi kapag hindi „yan nakapagtrabaho, balik sa kaingin at balik „yan,
mag-rally naman yan, anti-mining na naman yan sila. Ganoon po.
Salamat, sir. Ah, i-direct natin yung tanong sa ComRel po natin. I think
ComRel concern po ata „yong tinatanong ni Sir.
Ah, maraming salamat. Good morning sa ating lahat at maraming
salamat kay Chieftain Kurio. Sa amin po, sa aking pagkakaalam dito,
ang paghi-hire ng isang empleyado ay depende naman syempre sa
qualifications. Ngayon, kung ang requirement ng trabaho ay „yong
medyo ano, hindi fitted applicant, maaring iyon ang dahilan na ire-reject.
Maybe, for future considerations. Pero kung parehas lang, equal footing
ang ano, ay priority of course, priority. Ang prioritization, whether you
are a Christian, akatutubo, IP or non-IP ay parehas lang as long as
kayo ay dito sa local, dito sa ating lugar. Nakasaad „yan sa ating
conditionality na priority on employment.
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Atty. Ang, EMB Legal

Sige po. Salamat po. Ah, yes, sir, sige po. Follow up na lang po.

Dadong Kuriorio, Tribal
Chieftain in Sumbiling

Salamat po, sir. Dito po sa board exam, mataas po „yong kuha ng
katutubo sa board exam. Parehas po ang course noong Kristiyano, ng
Bisaya at ng katutubo. Unang nag-apply „yong katutubo. Kung titingnan
natin sa board exam, mas mataas yung points ng katutubo pero hindi
po tinanggap yung katutubo. Mas tinanggap yung hindi katutubo. At
itong katutubo na ito ay apektado po ang kanilang lupaing ninuno na
dapat sana priority na magkatrabaho sila. „Wag po nating ipagpareho
kasi ito lang naman ang inaasahan ng mga katutubo e. Lalo na ang
mga katutubo ay nagpapasalamat na mayroong SDMP at makapag-aral
pero ano „yong pagkakataon natin na bigyan para makapagtrabaho at
magbigyan ng magandang buhay? Ganoon po. Salamat.
Sige, sir. I-note po namin yung comment po n‟yo na „yan. Ah, ngayon
„yong nagbigay po ng tanong sa amin, ang ex-president ng senior
citizen. Actually, more of a query or suggestion. Sabi niya sana bigyan
din ng benefits, in-emphasize nila yung health benefits ng mga senior
citizen tsaka again yung preference pagdating sa employee selection.
Kung Kristiyano, Muslim o katutubo man po sila. Yes, sir, salamat po sa
comment n‟yo.

Atty. Ang, EMB Legal

Kgd. Bobby Pangaligan

Atty. Ang, EMB Legal
Bobby Pangaligan,
Barangay Councilor of
Ocayan
Atty. Ang, EMB Legal
Sunny Villasan, Resident
of Rio Tuba

Atty. Ang, EMB Legal
Ernesto Dela Cruz, Gaia
South Inc.

Sunny Villasan, Resident
of Rio Tuba
Atty. Ang, EMB Legal
Engr. Briccio Abela,
CBNC

Okay po. Sino pa pong – yes, sir, sige po yung nakapula. Pakilala po
muna kayo, sir, para po marecognize po kayo.
Good morning po. Ako po si Kagawad Bobby Pangaligan ng Barangay
Ocayan. Ah tanong ko lang po dahil alam po ninyong lahat na nasa
amin po sa Ocayan ang TSF3. So ano na po ang mga special privilege
na maibigay ninyo sa barangay namin para mabigyan naman kami ng
konsiderasyon na nandoon mismo sa lugar namin ang TSF3.
Pakiklaro na lang po sir ano po yung mga benepisyo.
Kasi po sa ating…Kung titingnan po natin sa ating SDMP, ito yung
pamamahagi ng pondo doon, ano po ang karagdagan na ibibigay sa
Ocayan dahil sa amin po mismo, sa lugar po namin mismo itatayo ang
tailings dam.
Okay po, sir, thank you. I-take note na lang po natin iyan sa comments.
Okay po, sige pa po. Yes, sir, yung nasa likod po.
Magandang umaga po. Ako po si Sunny Villasan, isang vice President
ng Purok Federation. Itanong ko lang po kay Dr. Dela Cruz. Nabanggit
niya po about sa water sources. Ang itatanong ko lang po kaya po bang
supplyan ang buong Rio Tuba sa water sources?
Base doon sa pag-aaral na ginawa nila
Doon po sa tiningnan natin „yong kalagayan ng water sources „no, wala
naman pong gagamitin ang ating proyekto ng CBNC na…o wala silang
malaking babaguhin sa kinakailangan nilang tubig „no. So sa tanong
n‟yo pong „yan, kaya pong supplyan „yong ating tubig „no.
Sa ngayon po kasi, ano pong magiging solusyon n‟yo po sa…number 1
kasing problema lalo kaming taga-labas sa Rio Tuba ay kapos po sa
tubig.
Sino po ang pwedeng sumagot from CBNC?
Salamat po sa tanong. Minsan po ay nag-usap na ang barangay council
ng Rio Tuba, ang kumpanya ibig sabihin CBNC at RTN, kasama „yong,
ang tawag sa kanila, Kap? „Yong supplier…‟yong namamahala ng water
system. „Yong Pilipinas Water. So napag-usapan na po „yong mga
problema. At sa ngayon, ang nangyayari e „yong mga kulang ay may
nag-dedeliver muna. So, mabibigyan…ako ay naniniwala mabibigyan
ng solusyon, ayusin lamang ang distribution system. Alalahanin natin
noong ginawa „yong ating water system, 2008 po simulang tumakbo
„yan, ang populasyon ng Rio Tuba ay tignin ko nadoble na kung
ikumpara mo 2008 sa ngayong 2018. So ang ating water system ay
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Sunny Villasan, Resident
of Rio Tuba
Atty. Ang, EMB Legal
Alma Valledor, MPDO

Dr. Ernesto Dela Cruz,
Gaia Sout,h Inc.

iyon pa rin po. Dumami yung tao na gagamit, natural e merong ilang
problema na mararanasan. I-tatake note po namin ang inyong concern,
pag-aaralan po natin „yan. Syempre kasama „yong barangay council
kung paano natin mai-improve „yong water system. Alam naman po
natin na binigay „yan na walang nanghihingi kasi nga kailangan, hindi
ba? Dahil ng 2008 nagsimulang tumakbo ang ating water system, e
sampung taon na po ang nakakalipas, ang populasyon ng gumagamit
ay dumami. So, pag-uusapan po namin kasama ang barangay. In fact,
„yong Pilipinas Water noong nagusap-usap kami doon, sila mismo
nagbabalak na magtayo rin ng pagkukunan para madagdagan „yong
ating supply. Dahil sa kasalukuyan, „yong pinagkukunan natin sa
Umawi, hindi na po tayo pwedeng humugot ng dagdag kasi „yong
gumagamit downstream e magrereklamo na. „Yong nagbabasakan dito
sa Ocayan, kapag inubos natin „yong tubig doon sa Umawi, wala silang
magamit sa kanilang basakan. Mapag-aaralan po „yan. Ako‟y
naniniwala, hindi magtatagal, e magkakaroon po ng solusyon. Isa
ngang solusyon na sinabi ng Pilipinas Water, sila mismo ay matatayo
ng water system para madagdagan ang supply kasi ka-partner sila ng
barangay sa pamumuno noong domestic water supply sa barangay Rio
Tuba.
Maraming salamat po at sana ay maasahan po namin para matugunan
„yong aming problema.
Okay po. Thank you po, Ma‟am. Si MPDO po muna. Nauna po kasi
s‟ya.
Magandanng umaga po. Ako po si Alma Valledor, MPDC ng Bataraza.
Ang akin pong katanungan sa grupo po ng Gaia South, of course,
kanina nabanggit ni Dr. Dela Cruz, parang nag-conduct na ng study.
Doon ho sa ibinigay na report, doon sa…finurnish po ang office namin
ng draft na report, yung medyo makapal, may nakita po ako doon sa
let‟s say, isa doon sa proseso, nandito nga ho dinala ko „yong part, isa
doon sa proseso sa ginawa, of course hindi ho ba ang ganitong EIA
process naman, nagkakaroon ng scoping session. Gusto ko lang hong
itanong, attorney, kung sino sa…from the technical na department ng
LGU ang umaattend kasi ho wala naman hong masyadong problema
doon sa mga pag-aaral. Although doon ho sa report, may nakita po ako
doon sa methodology dito sa executive summary ito sir. May binanggit
ho doon sa first component, „yong soils and land use. Kasi ho, syempre
concerned ang aming office doon sa CLUP o Comprehensive Land Use
Plan. May binanggit po dito na sa description “the use of
Comprehensive Land Use Plan of the Municipality of Bataraza for 20132023”. In fact, hindi ho ito na-approve. Nagtaka nga ho ako doon e.
Noong binabrowse ko pa further „yong document, may binabanggit
doon, although hindi ko naverify sa mga nakalagay sa annexes na
mayroong provincial board resolution approving the revision of the
CLUP. So medyo, sabi ko siguro ma-correct natin „yon kasi wala hong
revised CLUP ang aming…ang ating LGU. Ang atin hong approved na
CLUP ay „yong 2009 hanggang ngayong 2018. Presently, kami po ay
on the process of updating noong ano nagstart ho kami doon sa forest
land use planning assisted ho ito ng DENR. „Yong protect wildlife
project. So siguro ho ma-correct lang natin „yon. Kung kaya‟t „yong data
na „yon at „yon nga sa nabasa kong „yon, gusto kong itanong ngayon
kung sino po from LGU ang umattend during scoping session sometime
in 2016? I think that was July 2016. Siguro po, matanong din natin „yong
taong umattend kung sino ang nagbigay ng information about that
CLWUP pa nga ang ginamit. Hindi ho iyon na-ano…unless meron
siyang basis na hindi rin ho namin alam so mas mabuti rin mahingi
namin.
„Yon pong ano… „yon pong mga sources of information pwede po
naming tingnan andoon po iyon sa mga annexes kung sino po „yong
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Alma Valledor, MPDO

Dr. Ernesto Dela Cruz,
Gaia South, Inc.
Alma Valledor, MPDO
Dr. Ernesto Dela Cruz,
Gaia South, Inc.
Atty. Ang, EMB Legal

Engr. Arturo Manto,
CBNC

Atty. Ang, EMB Legal
Mrs. Sonia Lulu,
Resident of Sumbiling

Atty. Ang, EMB Legal
Mrs. Sonia Lulu,
Resident of Sumbiling

Atty. Ang, EMB Legal
Perto Pital, Tribal
Chieftain in Sandoval

person na nagbigay ng information na „yon. Ngayon, lahat naman po ng
information na galing sa munisipyo, sa inyo pong ahensiya, nakapaloob
naman po sa mga annexes natin. Kung hindi po kayo nakatanggap ng
kopya…
Sir meron ho. Ang tanong ko sino kaya ang naka-attend. Actually, hindi
ko ho alam. 2015 andiyan na ho ako pero I was not provided with an
invitation for the scoping session. Kasi for sure, ang office namin,
pagdating ho sa ganyan, talagang concerned din kami kaya
aattend…supposed to be aattend kami.
Sa pagkakaalam ko po, meron pong umattend, wala sa inyo. Ngayon,
hindi po namin makita kung sino dito „yong tao. Pero pwede po nating
tingnan doon po sa mga attendance sheet na lang po.
I raised this question para naman ho sa record ho ma-take note ninyo at
ma-correct sa draft report na ibinigay sa amin. Thank you.
Sige po. Salamat din po.
Isa doon sa mga nagpadala sa amin ng ano…tanong. Nire-raise niyang
concern „yong planta daw po ay masyadong malapit sa national
highway? Masyado daw pong malapit sa national highway „yong planta.
Sino po kayang pwedeng makapag-address ng query na „yon. CBNC
na lang po. Yes, sir.
Planta. National highway. Actually, baka you are referring to the
Macadam Road, di ba. But Macadam Road is a private road
constructed by the company. Ang highway ay siguro „yong corner going
to Sumbiling, di ba. May distansiya na naman „yon. Hindi naman malapit
„yon. If you are referring to the road immediately beside the plant, that‟s
a private road. Macadam. Ang nag-contruct ng road na „yan from the
plant towards the pier, CBNC noong 2003, 2004. Okay?
Yes, ma‟am. Sige po tanong na po tayo. Si madam po muna, sir. Si
madam po muna.
Magandang tanghali po sa ating lahat. Ako po pala si Mrs. Sonia Lulu
ng barangay Sumbiling, BHW President Municipal Federation po.
Mayroon po sana akong isang ano lang…kahilingan. Sana po sa amin
sa barangay Sumbiling, hindi naman po lahat may kakayahan na
magkaroon ng pa-ilaw katulad ng generator. May mga iba naman po na
nabigyan ng solar. Pero po sa panig po namin, na ako nagpapaabot ng
kahilingan ko at sa ibang mga kabahayan, gusto ko po sana na
magkaron po kami ng solar kasi po „yong kuryente napakatagal pa po.
Baka naman po mapagbigyan kami kung sakali. Kasi po ang iba, may
mga solar na, may mga generator. Sa katulad po namin na mahirap na
wala namang ipambili, walang kakayahan, gusto ko po sana kung
maaari, na makarequest po sana kami.
Sige po. Ite-take note po namin „yong concern po ninyo then we will
discuss it na lang din sa…
Opo, siguro tsaka sir ganito po. Kasi po sa amin, hindi ko naman po
nilalahat. Baka siguro po kung sakaling mangyayari „yon, baka po
pwedeng i-survey kung sino talaga „yong mga bahay. Kasi para makita
po talaga kung sinong mayroon. Kasi kung minsan, pagdating sa
biyaya, lahat naghahangad. Gusto ko sana kung sakaling mangyari,
may survey pong mangyari. Kasi mayroon na pong mayroon, mayroon
po talagang wala. „Yon lang po. Maraming salamat.
Sige po, thank you po ma‟am. Si sir po muna. Yes, sir.
Magandang araw po sa ating lahat. Ako nga pala po si Perto Pital,
isang lider katutubo din po ng Barangay Sandoval. So, nais ko lang
pong iparating muli sa ating dalawang kumpanya na ang mga
pribilehiyo po at mga benepisyo na natatanggap ng mamamayang
Bataraza ay tuloy-tuloy pong tinatanggap ng mamamayang tagaBataraza. Ngunit, isa pong concern ko na sana po ay itong una kong
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saloobin ay hindi katanungan. Sapagkat alam ko naman, alam po nating
lahat na ang pribilehiyong tinatanggap ng mga katutubo ay lubos-lubos
po naming pinapasalamatan sa Rio Tuba Nickel Mining Corporation at
ng CBNC. So „yong mga katutubong Palaw‟an po, miyembro ng
katutubo ay at most 90% na rin po yung biyaya o mga pribilehiyong
pinagkakaloob ninyo. Meron na rin po kaming libreng hospital, free
hospitalization through CRA, at meron na rin po kaming scholarship na
sa pamamagitan ng educational assistance na hindi naman po pala
scholarship talaga kundi educational assistance lamang po na siyang
pangunahing layunin ng kumpanyang ito. Mayroon na rin po kaming
tinatamasang pribilehiyo na patubig na kung saan mayroon na pong
patubig ang anim na barangay na kasalukuyan po naming tinatamasa
po ngayon na gawa po ng Rio Grande Construction. So isa po „yan sa
malaking bagay na tinatamasa ng mga katutubo sa ngayon. Ang
pribiliheyo po na binigay sa mga katutubo ay 90% na ho naming
natatamasa. Ngunit idagdag ko lang ho sana sa dalawang kumpanya
na isali rin po nila „yong Kristiyano at „yong Muslim. Kung meron pong
CRA ang mga katutubo, sana po „yong Kristiyano, Muslim maisali na rin
po natin. Na sa pamamagitan ng mga chieftains, bigyan na po ng note:
libre po „yan, CRA po „yan. At napakalaking bagay sa mga katutubo.
Ngunit, kung sakali pong may problema ang mga…ang itong
kumpanya, hindi lang naman po ang katutubo ang mamatay. At hindi
lang katutubo ang magtatamasa. Ang Kristiyano po ay meron din pong
karapatang mabuhay „yan. Meron ding karapatang magtamasa po ng
biyaya. Sana po ay i-extend natin na mabigyan din sila ng ospital na
libre through CRA. Marami pong salamat.
Okay, salamat po sir sa inyong concern. Noted po „yon. Yes, ma‟am sa
dulo po.
Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Leonor Gelladula nakatira sa
Sitio Kayasyasan. Ang idulog ko po sa inyo sir ang problema namin dito
sa Power Source. Ang tagal ko na „yan nirereklemo. Ang aming mga
tainga, sira na. May record na kami sa ospital. Grabe na kasi ang Power
Source. Hindi na namin matiis ang ingay. Hindi maganda ang serbisyo,
patay-patay. Ang daming…ang daming appliances na nasisira. Hindi na
namin kaya. Binabato na nila ang Power Source. Marami nang
nagagalit diyan sa kanila. Dapat sir tulungan ninyo sir. Kasi nahihirapan
na talaga kami diyan. Ako ang sentro diyan. Hindi na namin matitiis.
Question po, ma‟am. „Yong planta ng power?

Leonor Gelladula,
Resident of Rio Tuba
Atty. Ang, EMB Legal

Opo, sir. „Yong Power Source. Hindi maganda ang serbisyo.

Leonor Gelladula,
Resident of Rio Tuba
Atty. Ang, EMB Legal

Para sa Power Source po. Kung pwede po tulungan ng CBNC. Ng
dalawang kumpanya.
Sino po? Kay barangay…kay kapitan na lang po natin i-address? Kap.
Baka po pwede nating i-address „yong concern ni Madam.
Okay. Isang magandang umaga po sa ating lahat. So unang-una, nais
ko po munang linawin na hindi ako taga-Power Source. So ako po si
Kapitan Acob, Nelson Acob ng barangay Rio Tuba. So okay. I would
like to take po this concern. Actually po „yong concern talaga „yong
regarding the noise disturbance. Actually po nakipagugnayan na „yong
ang Power Source sa barangay government. So isa doon sa naging
mitigation o plano ng Power Source is „yong i-aano nila „yong „no ano
tawag nito babakurin po nila, „yong walling. Isa „yon. Then „yong
pangalawa, i-eenclose nila „yong particularly dito sa may health center
natin, day care center. But then, gaya ng sinabi ito kasi nasa community
siya, so malapit po doon sa planta. So with that siguro talagang even
„yong ibang residente na malapit sa planta ay talagang problema na din
talaga. With that Leonor, siguro i-address na lang ito. Siguro i-call up

Nelson Acob, Barangay
Captain of Rio Tuba

Private. „Yong concern n‟yo po ay para sa?
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natin „yong attention ng Power Source kasi sila lang ang
makakapagbigay sa atin ng solusyon. So „yon lang „yon. Hindi ko talaga
direct na maaaddress „yong ano kasi hindi nga ako taga-Power Source.
Even „yong barangay, e actually may noise disturbance na rin talaga.
But then, on the other hand naman, on the other hand, alam n‟yo, kung
agad-agad „yong serbisyo ng Power Source na mawala dito sa atin,
siguro…siguro another problema din sa atin. Ayaw na natin magdilim
„yong ating barangay, barangay Rio Tuba. So siguro, win-win solution
na lang ang gawin natin dito. Pakiusapan natin dahil ang sab inga ng
taga-Power Source din „kung walang ingay, kung walang ingay „yong
Power Source, ibig sabihin „pag brown out, di ba walang ingay „yong
makina? Walang ingay. Ang nag-iingay naman „yong mga residente ng
barangay Rio Tuba. Di ba „yon naman ang mag-iingay kasi
nagrereklamo walang kuryente. Di ba kasi brown out. Ngayon, „pag
pinalitan naman nila ng... alam n‟yo po, „yong… actually, ngayon lang,
medyo malaki po „yong genset na binigay ngayon na nakalagay sa
diyan sa Power Source. I think mga 75 kW…MW? So medyo malaki
talaga „yong genset na nilagay diyan dahil para matugunan „yong
pangangailangan natin, „yong kuryente dito sa barangay Rio Tuba. So
noong nakikita natin na „yong solusyon para sa ating brown out. So
gaya ng sinasabi natin, „pag brown out, of course walang ingay „yong
makina. Pero tayo naman nag-iingay dahil may brown out. Ngayon, „pag
malakas „yong ingay ng planta, „yong genset, tayo naman kumbaga
nagrereklamo. So with that, siguro Leonor pagusapan na lang natin. We
would like to call on attention of Power Source, pagusapan na lang.
Win-win solution na lang para sa ating barangay, barangay Rio Tuba.
Okay, emphasize ko lang po ulit. Sana po „yong mga tanong natin
related po doon sa kay CBNC at doon sa mga pinopropose po nilang
project, ano po? Para maging mabilis po „yong atin pong
pagdidiskusyon.
Yes, ma‟am. Sige po. O sige padaanin na lang po muna natin si sir.
Hello, hello. Ah, magandang tanghali po sa ating lahat. Kasi may…

Sir pakilala po muna kayo
Ako po ay tribal ng chieftain...doon sa Iwahig. Nakatira kami doon sa
malapit ng quarry. „Yong minimina ng RTN. Sagutin ko lang doon sa
binganggit ng babae. Note. Kasi ang mga chieftain, saklaw kasi ng
batas ng IPRA. A kaya siguro nainggit sila. Ano kaya ang magdesisyon
punong barangay kung pwede magbigay ng note, totoo lang, at mga
solar. O sabi nila ang punong barangay at budgetan „yong solar. Kasi
marami talaga na pinondohan namin ang mga…ng mga nasasakupan
namin ng katutubo na mahihirap. Sa palagay mo kaya Muslim,
Kristiyano ganoon pa rin ba, parehas lang mahirap. Ano kaya. Baka
nandito „yong mga punong barangay, budgetan n‟yo ang inyong mga
nasasakupan kasi masakit na ulo namin. Lumalapit si Muslim,
Kristiyano, sino ba ang mali? Kausapin nila punong barangay at
budgetan „yong mga Muslim, Kristiyano doon sa lugar na binaggit, di
ba? Kasi ang chieftains, nagbibigay ng note saklaw ng NCIP ng IPRA.
Tama lang kami doon. Ano kaya kausapin n‟yo „yong punong barangay
na magbigay ng note, magbigay ng ID na padala „yan ni kapitan ay mga
Muslim at Kristiyano. Ganoon na lang po kasimple.
Okay sir sige. Thank you po.
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Ibabanggit ko rin sa tubig doon sa…na galing sa Pasi-Pasi. Tutal
naandito „yong CBNC, unahin muna „yong mahihirap ay papunta sa
Iwahig at nasasakupan namin na maliliit na sitio, ano kaya dagdagan
n‟yo ang laki doon sa…na…laking… tubo. Kasi papaano tayo na tuloytuloy ang pagmimina kung ako lang at mga katutubo hindi mag-oper.
Magmina kayo. „Yan lang po. Dagdagan n‟yo para „yong lahat hindi
pinasok ng tubig unahin muna natin. Unahin muna „yong priorities ang
katutubo tubig talaga number 1. „Yan lang po. Marami pong salamat.
Okay, salamat sir. Inonote namin „yong inyo pong query. Yes, ma‟am
sunod na lang po kayo.
Magandang umaga po sa lahat. Mrs. Carnaje po from Kinurong. Ang
concern ko po is about water and the air po na…okay unahin ko po
muna sa…sa tubig. Ang sa tubig po kasi sa Kinurong, siya ang unangunang naaapektuhan. Kung mag-ano na po „yong bisa ng drought, not
only…pagdating po talaga ng tag-init, unang-una naaapektuhan ang
Kinurong. Lahat po ay meron pa, pero ang Kinurong is wala. The
reason is sabi po nila, mataas, hindi…mahirap mag-akyat ang tubig.
Okay po. Then ang ano po doon is, until later, lahat na po nag-susuffer
na sa shortage ng tubig. Not only Kinurong. Pangkalahatan na po. If I
am not mistaken, nag… last GA assembly po, na-tackle po ito. Not only
Kinorong ang nagsasabi na kami po ay short na sa tubig. Kalahatan po
is agree na…na ang lahat is affected sa tubig. Ang sabi po ninyo po
kanina is pag-uusapan. Which is matagal na po ito… ano po…for your
information lang. Matagal na pong pinaguusapan. Ang tanong po is
hanggang kailangan po maghihintay ang mga tao ng RioTuba,
especially na mga taga-Kinurong na naghihintay po sa solusyon which
is supposedly po sana, „yong solusyon is permanent. Hindi po „yong
ngayon na nangyayari. Nagpapasalamat po kami na „yong tubig na
„yon, may nagdedeliver. Pero, paano po „yon kapag kami walang tao
ang bahay? So walang mag-aabang ng tubig. Paano kami
magkakatubig? So ang ano po doon is hanggang kalian po ito
mapafinalize? Na „yong water distribution is magiging equal s‟ya.

Atty. Ang, EMB Legal

Then ang susunod po is ang kuryente nga ho. Ang kuryente po is on
and off palagi. Na kapag before po, naka-experience kami nagbayad ng
29 something, umabot siya ng 20 until now it‟s we reach 8 something.
Okay po. Ang point ko po doon is kung hindi po ako nagkakamali at
tama itong aking info, kasi kami dumating dito sa Rio Tuba 2007 which
is according po sa mga kasamahan po namin, ang company is may
pangako na libreng patubig, libreng electric. Kami po ay…hindi naman
po masasabi na kami pasalamat kung meron if it‟s enough for
everybody. Pero po we are really after po na kahit kami ay magbabayad
as long as ang service ng water is continuously plus the electric. Pero
ang point po doon is „yon pong pangakong „yon ng company, nasaan na
po? Ang last po na…ang isang concern ko pa po, is „yong kanina
nasabi po ni Mr. Speaker regarding sa hangin, sa polusyon.
Nalalanghap po namin especially sa lugar namin sa Kinorong sa bahay
po namin „yong sulfur. So ang…ang kalangitan is magdilim lang po s‟ya
ng kaunti, that‟s the time naaamoy na po. Sobra. Not only for one
minute, 10 minutes, no. Matagal-tagal po. Kung minsan po dalawang
oras, tatlong oras. Hanggang kelan po ba ito? Ang tanong ko lang is…
ako po ay nagtatanong lang at nagsasabi sa inyo para po kayo ay
makapag…makagawa ng solusyon for better ano po…what do you call
that…para maisaayos s‟ya. „Yong releasing po ng sulfur n‟yo ay is
mapaayos. Kasi po di po ba for example kung nasa…kung „yong po sa
CR natin di po ba.
Are you for certain na sulfur „yong naaamoy n‟yo?

Hermina Carnaje,
Resident of Rio Tuba

Yes. Opo. Nafifilter s‟ya ng tubig. So ang ano po doon is kung possible
po bang magawa rin natin s‟yang mafilter ng tubig, „yong sulfur para po
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kung pagrelease n‟ya, wala ng amoy. Kasi po ngayon, hindi pa kami
naapektuhan. Then how long does it take po na kami ay makaalis diyan.
„Yong aming next generation, „yon po ang aming concern. Nag-eexpand
na po „yong sulfur. Marami pong salamat.
Kung sa ano po…sa ginagawa naming pag-aaral, base sa nakaset na
mitigation measures ng planta, tapos doon sa mga sinukat namin sa
kapaligiran, „yong concern n‟yo ang sulfur po maaaring ang naaamoy
n‟yo H2S di ba? Pero „yon po ay aaabot lamang po sa vicinity ng planta.
Malapit po ba kayo doon sa ano… so kung ganoon po kasi, pwedeng
mga incidence po na ganoon, dapat nirereport n‟yo accordingly dahil sa
CBNC na ano po „yon. Maaaring nagkaroon po ng problema sila sa
planta. So at that time po dapat, irereport n‟yo po iyon. Ngayon po, kung
sinasabi n‟yo po na continuous po, doon po sa study namin at that time
wala po kaming Nakita.
Sir, dumating po kami dito sa Rio Tuba ng 2007. Until now naexperince
po iyon. Nakapagsalita na po ako before with Mr. Amores sa ComRel.
Naidetalye ko na po iyon sa kanya. Pero po…
Sige po, ididirect po natin… lang „yon sa CBNC po.
Opo…maging…mapapapagplanuhan ninyo.
So kung ang mitigation measures po ay „di sapat sa inyong pananaw.
Kasi po ang basehan lang po namin, kung ano „yong itinatakda na
levels ng ating DENR regulation. Kung doon po natin ibabase, okay po
ang ating air quality standards „no. Ngayon ang smell po kasi, wala
tayong particular na distinct standard na mapagbabasehan e. So kung
ano po „yon…so complaint system po ang mangyayari po „no.
Oo. Ang sa akin po is naiparating na po iyon e and at the same time,
ano rin po si Mr. Amores. He‟s agreed to that na „yon pong fumes na
„yon ano talaga naaamoy. So ang …yes po?
Tayo, matagal na tayo sa lugar. Ano „yong policy natin when it comes to
complaints like bad odor? Kami 24 hours on-call sa environmental
monitoring group. So you just call us, we will go to your place and
check. Now, „yong sinasabi mo na matagal na, bakit „di na
addressan„yan? Baka hindi mo sinasabi sa amin? Sabihin mo sa amin
then we will go to your place, we will investigate. For example, bago pa
sa election, may nagreklamo sa Sumbiling mapanghi daw. Although
Sumbiling is quite a distance, far from our place, pinuntahan namin. Sa
paaralan, ano nakita namin? Ano tawag „yong kwaknit „pag…paniki.
Daming paniki kaya mapanghi. Ibig kong sabihin, ang amoy na
masama, na sabihin n‟yo sulfur, baka hindi lang galing sa planta. „Yong
septic tank mangangamoy sulfur „yon. „Yong ihi ng paniki, maaamoy
sulfur „yon. That is why, everytime there is an issue of odor, you have to
call us. Dahil 24 hours kami e, 24 hours from 6 pm to 6 am, up to 6 am
we will go to your place right away. We will bring a monitoring
equipment and check your area what is the problem. Then we will take
action as fast as possible. „Yon lang ma‟am. Kasi kung sabi mo matagal
ka nang baho n‟yan, ibig sabihin hindi mo na-report. Responsbile ka rin
in reporting the incident para macorrection nan „di ba? „yon ang
responsibililty mo to report the incident. Sabi mo 2007 ka pa dito. Kami
dito 2001 pa dito pa ang contract, okay naman. So maaaring baka may
ibang rason „yan. So I request, if possible, ireport agad.
Okay, sir, why not po ano sir regarding to that matter, maging honest
lang po tayo mga kababayan ko sa Rio Tuba. Sino po ang nakakaamoy
n‟yan? Don‟t tell me na kami lang po. Pakitaas lang po ng kamay. Kasi
even po si Mr. Amores nag-agree sa akin. Nag-agree po sa akin na
„yong amoy po is talagang nalalahanghap ng pangkalahatan. Hindi lang
ako sir. So, ang sinasabi ko
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Darius Beleta, Resident
of Rio Tuba

Ikaw ba ay tumawag? Nagrereport ka ba sa Environmental Group? Ito
si…Tinawagan mo? Sino tinawagan mo? Sino tinawagan mo sa
Environmental? Wala? Sa grupo namin may tinawagan mo ng may
amoy? Ibig sabihin, wala kang sinabihan. Kasi, kung may mga
problema kayo, „wag n‟yong itago kasi we try to work with each other as
much as possible para kung may problema kayo, solusyunan natin.
Sir, ako po „di nagtatago.
Okay, okay. Ma‟am. Ma‟am. Ma‟am. With all due respect, ma‟am, „no. I
have to maintain order in the proceedings. Andito pa ako ho. Hearing
officer po ako, „no. If you have any concerns regarding that matter, we
can thresh that out in the exit meeting naman. So kami na pong
bahalang magbigay ng concern na „yon…okay? So okay na po tayo
d‟yan? Okay. Sige sige.
Yes po, please po. Ang sa akin po is para po maiparating lang po sa
inyo para makagawa po kayo ng preventive measures. Kasi hindi ko
po…wala po akong ibang ibig sabihin doon.
Now that we know, now that we know, we can go to your place. And
check the condition in your place at intindihin anong nangyari. Saan ka
nakatira?
Ako po ay base sa Kinurong.
Sa Kinurong? Pupuntahan ka. Pupuntahan ka.
We have an area in Gamayon which is doon din po sa may…
Sir Jeb Badlon, asan si Jeb Badlon? I am instructing Jeb Badlon to go
to her place and investigate the matter.
Investigate n‟yo po the whole Kinorong.
Ikaw muna. Ikaw muna kasi ikaw man ang nagreklamo.
Yes, sir. Itaon n‟yo rin po na „yong weather
„Wag mong…wag mong idamay ang ibang tao. Ikaw ang nagreklamo,
so „yong problema mo ang titingnan natin.
Yes po, yes po. I can stand on myself. I can stand on myself.
Okay, okay. Excuse me o sige po, ma‟am, sir, thank you po. Sige po
para ayusin lang natin „yong proceedings, „no. Okay ayon po. „Yong
query na „yon tungkol sa amoy, kung meron pa po sa inyo na nagcoconcern, siguro isulat n‟yo lang ng ma-address natin po. Siguro, in
addition to that sir „no, ilagay na lang „yong residence, „yong place of
residence nila para maidentify for investigation. Okay na po ma‟am
„yong concern n‟yo? Hindi si sir po muna.
Hello, sa lahat po na ng narito ngayong umaga, maraming maraming
salamat po at ako po ay napagbigyan n‟yong makapagsalita. Sa lahat
lahat ng may tungkulin sa kumpanya, sa gobyerno, isa pong malaking
bagay po para sa atin ito. Ako po si Darius Beleta nakatira dito mismo
sa Sto. Niño, Rio Tuba, Bataraza, Palawan. Ako po ay may tatlong anak
na maliliit. Unang-una po, bago po ako magpatuloy, ako po ay
nagtatrabaho sa kumpanya ng BCI sa loob ng sampung taon.
Nagpapasalamat po ako sa RTN, CBNC sapagkat mahigpit ang
kanilang polisiya sa 15 standards. Lahat po kami na empleyado, regular
man sa RTN o kaswal „yan, mahigpit po sila pagdating sa safety
standards. „Yon po ang ipinapasalamat ko dahil sa loob ng sampung
taon, wala pong, wala po akong nakamit na disgrasya. Ligtas po akong
umuuwi sa aking pamilya sapagkat ang aking pinagtatrabahuhan ay
mahigpit ang kanilang safety standards pagdating sa pagtatrabaho.
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Pagdating naman po sa kalikasan, kilala ko po sila Sir Brix, Dr. Ranes
matindi ang kanilang paggagawa o pagtupad sa environmental, hindi
lang sa nasasakupan ng kumpanya, kundi sa buong Rio Tuba sa labas
pa siguro. Masasabi ko po rin na si Dr. Ranes ay nakasama kong
magtanim sa… sa nasasakupan ng BCI at ngayon matataas na ang
aming mga punong panananim. At pagdating naman po sa aking
pamilya, tatlo po ang aking anak na maliliit.
Sir excuse me lang po. Pwede pong doon na po tayo sa tanong n‟yo.
Opo, kasi ito po. Naalarma ako sa sinabi ni ma‟am na di umano ay may
epekto sa hangin o sa magiging kalusugan. Bagong panganak po ang
asawa ko, araw-araw naman po ako sa mismong mine site o sa planta
ng CBNC, hindi pa ako nakakapagpalit ng damit, kinakarga ko aking
bagong panganak na anak, wala rin po e. Malusog din po „yong anak
ko. Ibig sabihin, „yong mga air, ano bang air, malinis ang hangin na
naiuuwi ko sa aking pamilya. Walang epekto sa aking pamilya. „Yon po
at maraming salamat.
At meron pala po akong ipapahabol sa inyo. Ito po ay kaugnay din po
sa barangay solid waste management. Ito po ay approve na rin kay
kapitan na nakita ko sa CBNC na marunong sila sa paggawa ng vermi
composting at „yon po ay i-adapt sana na lahat ng garbage sa public
market ay maging compost na rito. Para mapakinabangan pa at „yong
waste management ay siguradong natutupad at napapakinabangan. So
„yon po. Marami ring salamat kay kapitan. Kung sakali man pong
madisapprove, sana po ay matulungan n‟yo rin po ako. Salamat po.
Okay, sir. Maraming salamat po. Dito po muna tayo sa gilid „no.
Magandang tanghali na rin po…tanghali po sa ating lahat.
Asamalaykum muslim greeting Ako po ay si Sawatnoon panahon pa ng
RTN…‟yan po. Kilala ako ni Sir Llacuna, Manager Dacyon at noon
simula simula pa ng RTN nandito ako po. Ako rin po sa ngayon na
chairman ng Muslim Committee dito sa Mosque sa Rio Tuba, sa Rio
Tuba po. At sa ngayon po, invitation po sa akin nakaaddress doon ako
rin po ng chairman ng farmers‟ association dito sa Rio Tuba sa ngayon
po. Ngayon po, sa akin na dito, meron lang ako na hihilingin dito sa
kumpanya. Kami po ay simula simula noon pa ng kumpanyang RTN
bawat may public hearing, may dumating ang kumpanya na dito sa Rio
Tuba, ay kami tuwang-tuwa po ay, lahat. Sabi ko nga sa mga samahan,
sa mga kasamahan namin, “Ay, sir, ay kung pwede mag-isa lang
magpirma doon sa recommendation. Pati „yong paa namin magpirma
kami.” Natutuwa kasi ang…natutuwa kami sa may kumpanya, mayroon.
At nakita din po „yong mga kasamahan natin dito kung anong sistema
ng kumpanya, kung anong igaganda, ikakabuti sa barangay ng Rio
Tuba ang kumpanya. Kaya natutuwa po kami. Sa ngayon, ito lang po
ipaparating ko lang sa lahat na kung hindi sa ganitong pagkataon, kung
mayroon minsan po, problema lang kami sa CBNC. Kung mayroon
kaming problema at hindi kami makapasok. „Pag ganito lang sitwasyon,
ganito lang okasyon kami nakipagusap sa kumpanya. Tungkol po ito sa
aming karapatan. Isa pa rin po pala kaming ng stakeholder ng
kumpanya, dahil po kung ilan pong lote rin na galing sa pamilya namin
at „yong lupa ang pribilidad namin. Isa ring stakeholder po. Alam ng
RTN po „yon. Nagpasalamat din po kami sa RTN at „yong mga iba na
mga benepisyo nabibigay din sa amin, sa aming mga kasamihan. Ito
lang po na hinihiniling ko po, alam po ni Chairman Put. Ako po isang
chairman ng committee ng Muslim committee para sa mosque.
Maraming beses na po nakaraan, meron po kaming records
na…mayroon pong paguusapan po sa pamamagitan ng Muslim
committee sa pagpipista namin at ng kumpanya. Lalong lalo na ngayon,
may dalawang kumpanya, tatlong kumpanya. At kaugnay po doon sa
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aming benepisyo. So „yon po na request namin itong maintenanance
namin sa Ramadan, sa kapistahan namin po, minsan po lampas na.
Kalahating buwan pa po itong Ramadan, nirequest namin po. Ay ako
naman patulog-tulog lang pero „yong mga kasamahan namin po lagi
ako sinusundot nila. Ngayon po sa 15 po ano na kami Ramadan na
kami. Pero hanggang ngayon po „yong mga request namin ay wala pa
po hanggang ngayon. Noon pa po iyon na kalian „yong ano ninyo. Kaya
„yong gusto ko po linawin at gusto po hilingin na itong kumpanya, itong
hiling. Hilling-awa lang po at hiling-pakisama lang po na follow up lang
po „yong mga kuwan namin. Kasi kung minsan, gusto ko rin po hindi ko
na po chairman ko po, kilala ko po „yong CNC noon, napaguusapan
natin po na ibibigay sila noon, „yan lang mosque pa po. Tsaka Si Sir
ano, si sir ano, sino „to „yong doctor. Dr. Ranes pala. Siya pa po sa
RTN. After n‟ya Ipay. Adam Ipay. Siya pa po. Nandoon pa po „yong mga
papeles namin. Nandoon nakalagay sa likod „yong mga mosque namin
at presidente. „Yong chairman namin po si Datu. Ako vice lang po. „Yon
po „yong hinihiling namin po na sana mapagbigyan kami. At saka po
alam mo …hariraya, Eid l‟ftr o Eid l‟adhak, „yon po sa dalawang sa
isang taon dalawa po kami magrequest, dalawang buwan po. Before
po, mga ilang araw pa bago kami magawa ng request kasi kailangan
napaplasta namin na po iyon. Tungkol naman po dito sa CBNC „pag
may problema kami ay hindi kami pinapapasok. Kasi kahit gusto ko lang
po kausapin, kasi para sa king sarili hindi naman ako masamang tao.
Pero kung minsan po pumasok kami at hindi kami papasukin. Wala si
manager, wala si…gusto ko kausapin si Sir Llacuna. Wala po kaming
ano, wala, hindi kami papasukin. Hinihiling ko rin po sulat ng
stakeholder ng nitong RTN at kung siguro sa tingin n‟yo „yong nanditong
RTN meron kaming karapatan bigyan ng stakeholder, sa CBNC meron
na rin po. Minsan po ganoon din po. Pero „yong hindi nga ata kilala. Ang
karamihan po kasi dito „yong mga baguhan lang. „Yong panahon pa
kami, ni Sir Dacyon, ni Sir Llacuna. Sila lang mga…simula noon, si
Llacuna. Ako po isang stakeholder na maigi na po hanggang sa
ngayon. Maigi na po ako na stakeholder dito. „Yon lang po. Maraming
salamat.
Okay, salamat po. Pakinote na lang po „yong concern n‟yo. Kap alam
n‟yo na po „yong concern n‟ya. Alam n‟yo na ho? O sige.
Ang haba noong sinabi ni Haji ah. Okay, isang magandang umaga pon
muli sa ating lahat, „no. Ito po‟y kaugnay din „no, kaugnay din ng doon
sa naunang concern ng ating constituent particularly doon sa Sitio
Kinurong „no. So…on the part of the barangay government, of course,
responsibilidad po namin „yon na tugunan „yong mga pangangailangan,
„yong mga problema ng ating mga constituents, of course, „no.
So…ganito ko po sisimulan. Bakit kanina doon, „no, of course may
kaugnayan sa water shortage ng ating barangay. We see, sabihin na po
natin. Siguro very alarming na din „no. Very alarming na din po „yong
problema, „yong shortage natin dito sa barangay Rio Tuba, particularly
sa Sitio Kinurong. Okay. So, base naman po doon kanina sa
pinaliwanag ni Sir kay Mr. Dela Cruz, „yong source ng watershed natin
dito sa Umawi River is sapat naman po o kaya enough naman po.
Bastante naman po para i-supply dito sa ating barangay, barangay Rio
Tuba. So maraming…maraming maraming salamat po doon sa mga
information, doon sa pag-aaral na kung saan meron pala tayong
watershed particularly sa may Umawi River na kung saan kaya palang
supplyan, kaya palang tustusan „yong pangangailangan natin ng tubig
dito sa ating barangay, barangay Rio Tuba. Maraming maraming
salamat po doon sa information. And of course, nais ko lang po muna
ding pasalamatan „yong dalawang company, „yong Rio Tuba Nickel
Mining Corporation, „yong Coral Bay Nickel Corporation na kung saan
patuloy „yong kanilang ginagampanang corporate social responsibility
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dito sa ating barangay „no. Sa pamamagitan ng kanilang Social
Development Fund patuloy po na kung saan tinatamasa parati, patuloy
na tinatamasa ng barangay, ng constituents ng barangay Rio Tuba.
Kapartner po namin „yong dalawang company. Actually, para pong tatlo
na ngayon „no. „Yong Unichamp Philippines Incorporated na kung saan
sila na po „yong partner ng barangay, barangay, barangay Rio Tuba
doon sa mga develoments, doon sa pagunlad na kung saan nakikita
naman natin „no „yong ating barangay, ano „yong Rio Tuba noon at kung
ano „yong Rio Tuba ngayon. So with that, maraming maraming salamat
doon sa tatlong companies, especially RTN and CBNC, of course. So
ito po. „Yong problema sa tubig actually po, actually, „yong problema sa
tubig, nagkaroon na po ilang beses na po nagkaroon ng ugnauyan
„yong Coral Bay Nickel Corporation, of course „yong RTN and barangay
council. And kasama po doon „yong residente „no particularly „yong Sitio
Kinurong dahil actually po „yong…naapektuhan talaga „yong…mas
lalong naapektuhan „yong Sitio Kinurong dahil nakita po namin doon
„yong elevation, „no „yong elevation ng Kinurong medyo mataas po
„yong elevation compared dito sa ibang sitio ng barangay Rio Tuba.
Okay. So nakita po namin doon, noong paguusap ng tatlong Rio Tuba
Nickel Mining Corporation, of course CBNC and barangay council,
nagkaron po kami doon ng katugunan „no. „Yong pag-uusap na kung
saan „yong shortage ng barangay…Sitio Kinorong parang nagkaroon po
tayo solusyon doon but then „yong nagawang solution po natin parang
panandalian lamang. Parang sabihin natin a band-aid solution lang
doon sa problema natin sa shortage natin ng tubig sa Sitio Kinorong.
Okay. So nakita po natin „yong yong concern din, „yong
pakikipagtulungan ng tatlong company. So on the part of the barangay
government, siguro po ito na din „yong pagkakataon na para hilingin
natin dito sa companies „no na kung saan „yong shortage ng ating
supply ng tubig. So siguro po konting paliwanag, konting overview doon
sa history ng pageexist ng Pilipinas Water dito sa ating barangay.
Actually, dati „yong Mactan Rock pa „yan „no. Noong inimplement po
„yan, noong kinonstruct dito „yong Pilipinas Water alam n‟yo po ba
almost 4000 „no, almost 4000 „yong household. Sorry, sorry. 400
household lang po „yong Rio Tuba. More or less 400 households lang
then „yong population, of course. Kung kakaunti lang po „yong
population which compared sa ngayon, alam n‟yo po ba sa ngayon, sabi
nga kanina ni Sir Brix „no, halos nagdoble, nagtriple „yong residente,
„yong household dito sa ating barangay, barangay Rio Tuba. „Yong
population natin imagine po we have more or less 27,000 na po sa
kasalukuyan „no. 27,000 population. Of course, naturalmente po, „yong
epekto noon „no, „yong nakadesign dati po „yong ating water system is
doon lang sa population na almost 400 households. Ngayon po more or
less 3,000 household na po ngayon. Natural po magkakaroon ng
shortage „no „yong ang ating supply sa ating water system. So ito na po
„yong pagkakataon na kagaya ng sinabi na po natin, nandito po „yong
dalawang company, „yong pangatlong company „yong Unichamp
Philippines siguro po ito na „yong pagkakataon natin „no, tulong-tulong
po tayo na kung saan nakahanda po „yong tatlong company na „yan
para po makipagtulungan, para po masolusyonan natin „yong
problemang patubig sa ating barangay. Isang solusyon po sa nakikita
natin, kung „yong base doon sa paliwanag ni sir kanina na kayang
supplyan „yong buong barangay Rio Tuba, „yong ating source, „yong
ating watershed, na kaya naman tustusan, kaya niya ng isupply dito sa
barangay Rio Tuba. Siguro po, ito na „yong pagkakataon para po
ipatupad na natin „yong long plan solution para sa ating water shortage.
Bakit po hilingin po natin sa tatlong company „no. Kung sila po „yong
responsible po sila sa ating mining, ako po ay naniniwala mas lalo po
silang responsible sa mga pangangailangan ng ating constituents dito
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barangay sa Rio Tuba. So what I‟m trying to say, bakit po instead na
eight inches diameter „yong main line, main pipe from the Umawi River
bakit po hindi natin doblehin o kaya bakit hindi natin triplehin „yong main
pipe na manggagaling ng Umawi River papunta po dito sa ating sentro
ng ating barangay para po magkaroon po ng enough, magkaroon po ng
sapat na supply „yong ating water system dito po sa ating barangay „no.
Isa po sa nakikita natin, actually po nagkaroon na kami ng paguusap
„yong council „no „yong buong council na kung saan sa nakikita natin,
„yon po „yong long plan solution natin. I-apply po natin „no. Dagdagan po
natin „yong water pipeline from Umawi River from the source, main
source ng water system natin para po magkaroon ng sapat na supply
ng tubig dito sa ating barangay. Ang of course, sa pakikipagtulungan po
iyan ng tatlong company, and of course andiyan lang din po ‟yong
barangay government para po kung ano „yong sharing, ano na „to,
tulong tulong na „to. Anyway, may pera naman po „yong barangay
namin para po magkaroon din kami ng counterpart para po sa ating
solusyon dito sa ating shortage ng ating water supply. So with that po
siguro, alam ko marami pang magsasalita but in behalf ng barangay
government, in behalf ng barangay council, kami po ay lubos na
nagpapasalamat sa tatlong company dahil sa kanilang patuloy na
ginagampanan na corporate social responsibililty na kung saan „yong
patuloy na pag-angat ng barangay Rio Tuba dahil sa kanilang
responsibilidad. With that maraming maraming salamat and magandang
umaga po sa ating lahat.
Okay, salamat kap. Salamat kap. Yes, sir.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako sigurado pong kilalang
kilala na ako rito kasi naging kagawad ako dito at naging senior
supervisor sa mining. Hindi po ako anti-mining. Gusto ko lang pong
iparating na sana „wag na muling mangyari „yong nangyari. Ang ibig
kong sabihin „yong mga panga-pangako noong araw, verbal kaya
walang nangyari. Sana „wag na magkaroon ng ganoong sistema. Tama
po ba? Pangako n‟yo noon, sa totoo lang po, ako bilang kagawad
noong time na „yan, ako ang nag-endorse, nagmotion na endorse ang
planta. Natutuwa nga kami dahil magkakaroon dito ng trabaho „yong
mga dapat may trabaho. Ang gusto ko lang sana, tuparin naman „yong
pinangako. Ilagay natin sa papel. Kasi noong una, noong kami, wala sa
papel kaya walang nangyari.
Sige po sir. Noted po „yan. Siguro magkakaroon naman yata ng
discussion sa ibang barangay „no?
Alam po lahat „yan kasi „yan mga kasama ko po lahat „yan si dating
board member. Magkakasama kami sa mina n‟yan. 1978 pa po nasa
mina na ako. Naging kagawad ako, alam din nila „yan. „Yon lang po ang
pakiusap ko na sana ganoon nga. Isulat natin. Pirmahan. „Wag verbal.
Pangalawa, „yon pong ano. May sasabihin po ako. Dapat, ang pangako
kasi sa amin, tulungan mga taga-rito. Pero ang naobserbahan ko hindi
lahat. Unang-una, ang daming may-ari ng van dito. Alam n‟yo po ba
kung saan kumukuha ng van? Doon sa wolder. Asan „yong taga-wolder
dito? Nakakatulong ba sila? Wala. Sana, „yon ang pakiusap ko lang, na
ayusin naman. Ako hindi ako ano, hindi ako anti kasi ang mga anak ko
diyan din nagtatrabaho. Ako matagal ako diyan. „Yon lang pakiusap ko
na „yong barangay Rio Tuba pansinin naman natin hindi „yong…sa totoo
lang po bilangin n‟yo „yong may-ari ng van dito napakarami. Pero doon
pa kayo kumukuha sa Narra, kung saan-saan. Ano bang tulong ang
naibibigay ninyo doon sa mga may-ari. Wala.
Okay, sir salamat po.
„Yon pong ano…‟yon pong patubig na „yan kami po ang nag-research
n‟yan doon sa Cebu kaya alam ko „yan. Kung para sa akin lang „yan,
„yong tubo na „yan, hatiin na. Kung dapat kalahati sa barangay, kalahati
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sa loob para walang problema. Kasi sa pakiwari ko kontrol nila sa loob
„yan e. Kaya sana ganoon ang gawin natin.
Okay po, salamat po sir. Next question po tayo.
Marami pa sana akong sasabihin pero marami pang nag-aantay.
Sige sir sa ibang pagkakataon po siguro ano. Thank you po. Salamat
po.
Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat.
Pakilala po kayo.
Ako si Henry Contreras dito sa Rio Tuba. Ang tanong ko lang po ay „yon
bang tatayuan ng TSF number 3 na lupain ay wala na ho bang
problema „yan?
„Yon lang po ba? Tuloy n‟yo ba po „yong sinabi n‟yo sa akin kanina.
Sige po. Dahil „yong nasasakupan n‟yan ay mayroon akong 20 hectares
at „yong gilid n‟yan ay nasa walong ektarya. So hindi naman sinabing
ayaw ko, kasi katunayan, TSF number 1, ang „yong nagpayabong
noong virgin kulay, nagpapasalamat muna ako dito kela pastor Brix
Abela, ako „yong supplier ng top soil ng TSF number 1 at TSF number
2. So kaya ngayon, „yong TSF number 3, so kung itatayo man „yan,
sana ayusin muna nila.
Paano pong aayusin po? Sige po. Paliwanag n‟yo po sa amin.
Kasi sir may lupain, may saklaw akong lupa. Kung gusto nilang makita
„yong dokumento ko atsaka „yong titulo, puntahan lang nila ako sa akin,
sa bahay at ipapakita ko sa kanila. Atsaka, unang-una pasensiya muna
kayo kung pupunahin ko „yong Tailings Storage Facility number 3
established. „yong project location po ay hindi po „yan Rio Tuba.
Ocayan po „yan. Ako po ay naging kabataang barangay ng Ocayan
siguro mga 1984, 85 at naging barangay kagawad ako ng barangay
Ocayan mga 1986. Naging barangay captain ako ng lugar na „yan at
dito na ako nag-aral ng grade 2 ay grade 1 ng 1970. Kung kaya‟t „yong
location na „yan ay mali. Para sa mga barangay official ng Ocayan, „yan
ay Ocayan hindi „yan Rio Tuba. So ganoon din hinihiling ko n asana
bago n‟yo itayo „yan, ayusin n‟yo muna sa akin „yong pagtatayuan n‟yo.
Maraming salamat po.
Okay sir sige po. Alam na po nila. Ino-note down po namin.
Magkakaroon yata ng private discussions with you. Yoon ay kung
magtatanong, yes sir.
Magandang tanghali po. Mike Mortel taga-Rio Tuba po. Isa pong
nagmamay-ari ng fishpond. Ang concern po ay sa fishpond ko diyan sa
may Sitio Racob. Kasi itong mga nakaraang linggo po, pumula ang
tubig. Sa pagkakaalam ko, enclosed naman „yong tailings dam n‟yo na
1 o 2. In fact, may dala po akong water sample. Ito po ginawa ko. Sa
ngayon po may tubig na high tide 1.37 m. pero dahil nga po sa pula ng
tubig, hindi ako mapapasok sa fishpond sa ngayon. At isang lingo na po
akong nagsusuffer na wala akong tubig na galing sa brackish water.
Pangalawa po, kung matuloy ang project n‟yo at mga tao dito
magconsensus na gawin nga ang kagustuhan ninyo, ang concern ko
lang po ako bilang nagmamay-ari ng fishpond, saan po ako kukuha ng
freshwater. Kasi common knowledge ang Tagpisa River po hindi na po
existing „yan. Alam naman nating lahat „yan. Sinara n‟yo n‟yo na „yan sa
dam number 1 n‟yo po. „Yong Ocayan River po, „yan po ang nagbibigay
sa akin ng freshwater para ang saltwater, sea water ay maging brackish
water. Kung ang composition po ng pH level ay hindi na po eksakto
para po makapagipon ng brackish water, parang pinatay n‟yo na po ako
pati ang hanapbuhay ko nang diretsuhan at isa po sa pangangailangan
ko ang lablab. Kami po na maliliit na mangingisda ay hindi kayang
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magraise ng pambili ng artificial feeds so nagrerely kami sa natural
foods ng mga isda. So kung wala kaming freshwater, impossible sa
aming magkaroon ng plankton at lablab. So ngayon, kung magiinspection kayo tulad dati naginspection din „yang mga tao, hindi
naman kami nabigyan ng results. Kung mag-iinspection kayo ngayon,
magugulat kayo, na „yong canal n‟yo sa loob RTN CBNC na tinatapon
n‟yo ang tubig, doon sa akin pumupunta lahat „yan. At „yan ang
ginagamit ko kiniclean ko „yan para maging freshwater at pagtubuan ng
lablab. Ang irony maruming tubig n‟yo „yan. Ang pangatlong concern ko
ho diyan, sana bago n‟yo i-pursue n‟yo „yang public hearing n‟yo, itong
mga concern namin ay sagutin n‟yo muna. Kasi ang pagkakaalam ko
ho, hindi lang ito public hearing na isang beses. So bigyan n‟yo po kami
ng konkretong solusyon at bigyan n‟yo kami ng MOA na pipirma kami at
bigyan n‟yo kami ng karapatan na ang MOA, mahawakan namin. Ayaw
naming maulit ang karanasan namin na kami sinakal n‟yo, siniil n‟yo sa
aming mga karapatan. Pinangakuan n‟yo pagkatapos hindi n‟yo
pinahawak ang papel na dapat sa amin. Alam ng lahat „yan sa unang
mga project n‟yo at hindi na kami papayag ngayon na hindi n‟yo kami
bibigyan ng MOA. Maraming salamat po.
Okay, thank you sir. „Yong tungkol po doon sa concern n‟yo about doon
sa water quality „no, papaimbestigahan na lang. I-note natin. Kung
gusto n‟yo po iwan n‟yo po „yong address ng bahay n‟yo para
mapuntahan o site kung saan „yong fishpond.
Sir madali lang po akong hanapin sir. Kilala po ako dito sir.
Ayon. 'Artista. Sige sir. May isa lang po tayong padadaanin na tanong
muna „no kasi... Siguro lumapit na lang po dito sa harap „yong
nabangga ng barko daw. Ayan, kayo po „yon sir. Sige po.
Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si…
Sir, paano po kayo nabangga ng barko? Ano po „yong nabangga ng
barko?
„Yong pukot po namin sir.
Pukot?
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Opo, „yong pukot na palutang. Kasi ganito „yon kaya ako nagpunta dito
dahil panahon na lang namin na…
Excuse me po. Tahimik po tayo diyan sa likod.
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…masasabi namin „yong gusto namin na sabihin sa inyo para mawala
„yong masamang...kasi ganito „yon. „Yong pukot namin, naglaot kami
diyan, may DENR na ba dito? DENR mayroon? Ito ipaabot ko sa DENR
kasi sakop nila ito e. Marami akong ipapaabot sa kanila. Ngayon,
kaming mga taga-dito na Bataraza, nangingisda kami dito sa laot.
Ngayon may bahay ako dito sa Rio Tuba tatlo isa sa…dalawa dito sa
tabi, dalawang bahay ko sa Tarusan. Ngayon dito kami nangisda dahil
dito kami nabubuhay nang binangga ng barko. „Pag bangga ng barko,
nakuha „yong pukot namin naanod ng barko ang tawag doon. Tapos
nagreport kami sa coast guard, nagreport kami sa barangay, nagreport
kami dito sa CBNC, hindi nila kami inimbestigahan kaagad. Hindi nila
kami pinatawag. Saka na kapag nakaalis „yong barko saka kami
tinawag. Pagtawagan na po nila, bakit kami hindi nagreport kaagad kasi
ang barko umalis na. Ngayon, nagreport na kami sa kanila bakit ganoon
ang sasagutin nila. Gawain nila kaming tanga-tanga. Ngayon kami pa
ang may-ari ng Rio Tuba, kami pang may-ari ng tanghad, kami pa ang
lokohin? Naghahanap kayo ng batas ng IPRA, ang batas ng IPRA
nandidito sa akin. Republic Act 8371 walang ibang makinabang sa lahat
ng natural resources kung hindi „yong mga katutubo. Naintindihan n‟yo
ba „yon? Kayong mga DENR „Wag n‟yong pabingibingihan „yong mga
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batas. „Wag kayong matulog. Sinasahuran kayo namin, kaming mga
sibilyan ang nagpalalamon sa inyong mga pamilya. „Wag n‟yo kaming
daanin sa pabingi-bingi. Kahit kami ganitong mahirap, mayroon din
kaming isip. Mayroon din kami noon.
Sir question lang po muna, ano pong pangalan n‟yo para alam po
namin „yong subpoena... Ano ilalagay namin. „Yong pangalan n‟yo po
kasi ino-note po namin „yong dito po sa insidente na nirereport n‟yo po
ngayon doon sa bangga ng barko.
Oo nga, andiyan na. nagreklamo na kami sa…
Sir, pangalan po nirerecord lang ngayon
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Atty. Ang, EMB Legal

Omar

Omar Juljani, Fisherman
in Rio Tuba

Omar Juljani. Ngayon ganito lang sa akin. Hihilingin ko sa inyo bayaran
n‟yo sa madaling panahon kasi matagal na „yan. „Wag n‟yong palakihin
ang maliit kasi kaya naming magpunta ng Maynila. O kung halimbawa
„yong mga DENR dito hindi marunong maghusga, ang Maynila ang
marunong manghusga. Alam namin „yon. Pero hihingiin namin sa inyo
bayaran n‟yo sa madaling panahon matagal na. Hihingiin ko sa inyo.
Ngayon may isa pa akong itatanong.
Okay last na po „yan sir ha. Kasi may mga magtatanong pa po kasi
pagbigyan po natin sila.
Kasi panahon na po namin ito kasi matagal na ang walang public
meeting. Sir DENR mayroon akong itatanong sa iyo. Kasi naggagawa
na ng daan dito sa Bataraza. Ngayon una kaming pinatawag na sabi
nila provincial coordinator. Pinatawag nila kami doon tinanong nila kami
kung sino „yong may bahay sa tabi ng highway. E di nagpresinta kami
lahat sabi namin mayroon. Pito kami. Ngayon sabi nila sa amin,
babayaran ng maggawa ng kalsada „yong bahay, „yong lahat na maabot
ng kalsada.
Sir wait lang po. Kalsada po ba ang pinaguusapan natin?

Atty. Ang, EMB Legal
Omar Juljani, Fisherman
in Rio Tuba

Atty. Ang, EMB Legal
Omar Juljani, Fisherman
in Rio Tuba
Atty. Ang, EMB Legal

Omar Juljani, Fisherman
in Rio Tuba
Atty. Ang, EMB Legal
Omar Juljani, Fisherman
in Rio Tuba
Atty. Ang, EMB Legal

Omar Juljani, Fisherman
in Rio Tuba
Atty. Ang, EMB Legal
Omar Juljani, Fisherman
in Rio Tuba

Pakiulit

Omar?

Oo pero panahon na nga namin ito.
Pasensiya na po sir hindi namin pwede i-accommodate „yang tanong
ninyo kasi kalsada na po „yan. Ang…ito po kasi pamproject ng po Rio
Tuba atsaka CBNC.
Sana di pwede pero…
DPWH po „yan
…kasi mahirap po kaming maghanap sa kanila bigyan…
Pwede n‟yo po silang sulatan sir. Actually, pwede po „yon kasi alam ko
„yong ganyan „yong mga land claims. „yon sa mga…anong tawag
diyan...
Sandali na lang hindi ko rin pahabain
…Right of way po „yan. Sige sir.
Ngayon, hihingin namin sa inyo, kasi sinabi nila sa amin „yong provincial
coordinator bayaran nila ang lupa 300 pesos per square meter. Kung
anong halaga ng mga materyales na…sa ngayon „yon ang babayaran
nila. Ang labor ngayon din. Sabi n‟ya „wag kayong mag-alis „pag hindi
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Omar Juljani, Fisherman
in Rio Tuba
Atty. Ang, EMB Legal

Atty. Jansen Jontila,
ELAC

Atty. Ang, EMB Legal

Atty. Jansen Jontila,
ELAC

Atty. Ang, EMB Legal
Engr. Briccio Abela,
CBNC

nila bayaran. Ngayon andyan na kayo, naggawa gawa na kayo, nagamat amat para „wag n‟yo kaming pabayaan kayong mga sa gobyerno
kasi kayo sana ang tumutulong hindi kayo maninira, hindi kayo ang
magsamantala sa amin. Tulungan n‟yo kami. Bayaran n‟yo „yong bahay
namin maabot ng kalsada. „Yon ang hinihingi namin. „Wag n‟yo kaming
pabingibingihan. Nagpunta na „yong provincial coordinator, babayaran
nila sa amin. „Yon ang hinihingi ko sa inyo.
Okay sir salamat po. Thank you po. Thank you po.
Atsaka meron pang isa, sandali na lang
Sir wala na po. Last question na po. Pasensiya na po talaga sir.
Pagbigyan lang po natin „yong ibang dapat magtatanong. Okay po?
Salamat po. Sige po sir.
Atty. Jansen Jontila po mula sa Environmental Legal Assistance Center.
So siguro bago ako magsimula ng questions, gusto ko sana magkaroon
ng, ahh, comments, especially po sa pagpapadala ng communication
sa Executive Summary, you received the communication last weekend
th
for the co-talk is, uh, on the 11 . So considering na napaka-technical po
ng, uh, the study sa IIS. Pwede po bang bigyan kami ng, kahit man
lang, 20 days or 15 days before the intended public hearing para naman
po mai-refer namin sa mga experts, eh kung magsasalita po tayo dyan,
kung ano-ano mga sinasabi. Kahit nga po ako, abogado, nalilito na po
ako. How much more yung mga sa community especially sa mga terms
na ginagamit. Then, uh, second po, kung sana din po dahil delayed, ah,
yung pagpapadala, magmamanifest po sana yung office namin na kung
pwede after this activity and for tomorrow‟s activity ay bibigyan kami ng
15 days para po magsubmit kami ng aming comment or position paper.
Based po kasi sa policy namin, so kasi DENR EMB po ako noh, yung 3
days po talaga na posting requirement, notice po yan, pwede namang
magsubmit ng objections within the 3 days prior to the public hearing.
It‟s a matter of policy, pero irerelay ko po yung concern ninyo po na yan
dun sa policy department na po namin. As regards naman po if you can
file a manifestation after this public hearing and tomorrow‟s public
hearing on another project, pwede naman din po yun sir. Pero I think,
seven (not sure) things lang noh, as a policy guidelines provide. Pero
pwede naman po yun sir, ahh, i-raise niyo nalang din po yung mga
concerns niyo, yung write-up niyo po tapos yung paper.
Kasi nga po ano, ah, 21 pages yung executive summary but the
document itself including the annex that are 300 something 52 yung….
So kung, syempre kung layman‟s ano, mahirap din pong intindihin yung
mga ganung dokumento, sir, so thank you for that. So ito po yung
talaga yung tanong: base po sa mga nareport kanina, meron pong mga
exceedances na, ahh, nag-increase like for example, the nickel, the
lead, at saka even the smell so may nagreklamo; ano po ba yung
ginawa ng MMT, kung meron man, o kaya‟y yung mga concerned
government offices, meron po ba kayong ginawa na pag-aaral man
lamang para mamonitor, eh ngayon lang po namin nalaman na meron
din palang mga exceedances na nangyayari pagdating dun sa
cateogory ng nickel at saka iba pa po. Thank you.
Thank you sir.
Ahh, salamat attorney sa inyong tanong, uhm, pagdating po sa, yung
pinakita pong exceedances na binabanggit niyo ay wala ho sa aming
influence, okay? Ibig sabihin, yung influence, yung po yung tubig na
aming itinatapon. Wala hong instance, kahit isa, mula‟t sapol. So yung
napansing mong exceedance, yung receiving water body dun po. So
pag receiving water body ang pinag-usapan ay hindi po yun solo,
kumbaga, hindi, hindi kompanya lang ang may pananagutan doon.
Alam naman natin na yung basura nakakarating kung saan-saan eh lalo
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na kung dissolved, ah, dissolved metal yan halimbawa, eh maraming
pwedeng panggalingan niyan. Sinasabi mo nickel, nasa baterya yan eh.
So ang mga coastal community, magtapon ng baterya, may nickel na
matutunaw sa dagat na pwedeng makuha yun. So kung ang
exceedance o yung lumagpas sa tinatakda ng batas eh nalagpas ng
aming tinatapon na tubig, eh mananagot kami roon, definitely, may
solusyon kami doon. Pero kung dagat ang pag-uusapan, eh, ang lakilaki po ng dagat, so, at hindi naman yun pwedeng ibintang sa amin kasi
ang daming kumbaga, ang dagat ay dynamic, ito ay umaagos at
nanggaling kung saan man papunta so hindi po kami ang may
responsebilidad doon. Ibig sabihin, ang pagtaas nun, hindi po kami ang
may kagagawan. Maliban lang kung mayroon kayong mga pag-aaral na
napaptunayan na kami ang may kagagawan nun, eh mag-usap tayo,
gagawan namin ng solusyon. Okay? Okay? Ahh, meron pang gustong
magsalita sa ating mga taga-MMT?
Yung government officials o kaya‟y si sir po kung saan po nanggaling
yung, uh, yung may pagka, tumaas para po malaman din po namin
kung attributable po ba sa inyo yung ganun?
Yung masasabi ko lang po dyan, kasi ninote ko na may isang, uh, 2013
yata na exceedance, noh, syempre isang parameter. So kung, sa, base
sa EMB guidelines ang titingnan po natin, yung average of a right
period, eh, ito po ay isang single sampling event lang po, noh. So
ngayon po, ahh, tama po yang sabi ni Sir Brix, kailngan po yung
kaukulang regulatory body, yung EMB, magsagawa ng pag-aaral kasi
hindi lang naman po CBNC ang gumagamit ng, tinatawag nating,
receiving water body. Magiging bahagi po sila ng pag-aaral pero ang
accountability po, nasa ating EMB, noh. Ngayon, kung, at that time na
ano, na, na-note yung exceedance, ahh, at nagmomonitor yung MMT;
yung, irereport ito ng MMT sa ating EMB, noh, kung ito ay
mapatanuyan na galing sa CBNC ang mangyayari po, ipapatawag po si
CBNC ng ating DENR or EMB, ganun po yung magiging proseso. Pero
ang pagtingin po natin dito, ahh, nasa receiving water body na po,
nasa, yung iba nasa isda, noh, kailangan gawan po ng study po, noh,
and I think, ahh, the body that should be addressing that is the regional
EMB, ahh, unit, noh. Okay.
With due respect, noh, kasi ganito yun sir, ahh, yung ELAC po kasi
noong 2012, part siya ng multi-sectoral investigation regarding dun po
sa presence ng hexavalent chromium. So until now, hindi po kami
nakaka-receive nung results kung ano po ba, ahh, kung meron po ba
talagang presence or wala naman po.
Saan po pinasa yan?

Atty. Jansen Jontila,
ELAC
Atty. Ang, EMB Legal

Ahh, edenanrick something, basta yan parte po siya within my, yung
tailings ay dumederetso din po dun…
Sa EMB?

Atty. Jansen Jontila,
ELAC
Atty. Ang, EMB Legal

Sir?

Atty. Jansen Jontila,
ELAC

Partly po, MGB, EMB, basta naging part po ng multi-sectoral, ahh, team
na kung saan nag-investigate po for the presence of the hexavalent
chromium.
Okay, thank you for reminding us. Actually, there was a time, noong
2012, may pumunta dito, 2 girls representing a grupo na tinatawag na
Friends of Earth so environmental group sila galing Japan. Without our
knowledge, nagkuha ng mga samples sa Ibelnan, sa Ocayan, sa
Sumbiling, tapos binigay nila sa amin, pinakita sa amin, in a form of a
complaint, written complaint. Tapos ineevaluate namin kasi ang base
niya ay Japan man, so yung head office namin sa Japan, after our

Atty. Jansen Jontila,
ELAC
Dr. Ernesto Dela Cruz

Atty. Jansen Jontila,
ELAC

Engr. Arturo Manto,
CBNC

Sa EMB po?

69

PUBLIC HEARING REPORT
for the proposed
CBNC Expansion Project

Atty. Ang, EMB Legal
Jurnil Rebot, Barangay
Sumbiling

Atty. Ang, EMB Legal
Jenina Bartolome,
Barangay Sumbiling
Atty. Ang, EMB Legal
Jenina Bartolome,
Barangay Sumbiling
Atty. Ang, EMB Legal
Jenina Bartolome,
Barangay Sumbiling

Atty. Ang, EMB Legal
Jenina Bartolome,
Barangay Sumbiling

Atty. Ang, EMB Legal

Bobby Panaligan,
Kagawad

explanation, tinawag sila, inexplain doon at yung explanation naman,
tinanggap naman nila. So yun siguro ang minention ng ELAC na
probably you will be informed by the Friends of Earth, you will be in the
same direction, the same page; ako rin na-address na yun so yung mga
Friends of Earth people sa Japan, naintindihan na nila and then we
have some commitments to them in Japan and we have, we were able
to carry out or undertake our commitment so that issue was already
clear. Hindi, kasi, you debound to address Friends of Earth and sino
man ang nag-complain, hindi man kayo. Dapat siguro kuha kayo
feedback sa Friends of Earth kasi ang complain galing sa kanila, hindi
galing sa ELAC. Uhm, okay? I hope the Friends of Earth can give you a
feedback on that.
Sino pa yung nagtataas ng kamay? Yes sir, sige po. Pakilala po muna
kayo muna sir tapos kung ano organization niyo
Maraming maraming salamat po sir sa pagtawag niyo po sa akin. So
ako po taga Barangay Sumbiling, si Jurnil Rebot. So, may ipaparating
lang po ako sa inyo, tungkol po ito sa mga komunidad ng katutubo. So,
may mga sinasabi po na maunlad na po yung katutubo dahil po sa
mining corporation at sa RTN. So, sa totoo lang po sir, nais kong
iparating po sa inyo, sir, hindi po yun totoo. So, sa mga sinasabi, sir,
totoo rin po yung mga nagsabi kanina dito, sa mga impact po ng mining,
lahat po, Kristiyano, Muslim, sana po sa mga royalty na ibinibigay po ng
RTN, sana po sir magkaroon rin po sila ng share din po. Yun lang po.
Maraming salamat dahil lahat po tayo mamamatay, dahil ang, totoo rin
po ang guro dito, na ang polusyon ng amoy na naamoy namin, totoo din
po talaga na may amoy po ang polusyon. Iba po yung amoy ng paniki at
iba rin po ang amoy ng mining, yun lang po. Maraming salamat.
Thank you sir. Yes ma‟am yung na-stripes na red ho.
Ako po si Jenina Bartolome, galing sa Barangay Sumbiling. Ahh, ako po
ay sumusuporta din doon sa babae na nagsabi na naamoy niya yung
mabahong amoy…
Ma‟am apart from that question po ng odor, may iba pa po ba tayong
tanong?
Opo. Sinusumbong ko lang po ang totoo. Ngayon, ang akin, ahh,
tungkol naman sa sakit, na dapat, diba sabi ninyo na responsible mining
kayo, diba?
Sila po. Sila. EMB po ako.
Kailangan ko walang si Kristiyano, walang si katutubo, at walang si
Muslim tungkol sa pagkakasakit. Hindi namin sinasabi na humihingi
kami ng kabahagi doon sa mga share ng mga sa ninuno ng katutubo,
kundi, ang amin lang, tungkol sa pagkakasakit, dapat pantay-pantay
kung responsible mining talaga.
Ano po? Paki-ulit po. Tungkol sa?
Dapat sa pagkakasakit ay pantay-pantay na ang sabi, libre ang
katutubo sa ospital diba? Kasi naranasan ko na po yan, ang mga
ganyan, kaya ako nagsasabi na totoo na dapat bigyan natin, ninyo, ng
pansin yung mga komunidad. Kung tungkol sa pagkakasakit, dapat
pantay-pantay ang turing, hindi kay for free si katutubo, si katutubo lang
ang priority. Yung Kristiyano, Muslim, hindi ba buhay ng tao yan? Diba?
Tao din yan eh. Yan lang po ang gusto ko na ulitin ninyo yung pag-ano.
Pansinin ninyo kami, yung mga parehas tayo na mga estranghero.
Okay po. Thank you po. Sige po. Salamat po. Thank you ma‟am. Yes
sir? Sir, wait lang, ito siya muna. Sir, wait lang. Out of order ka. Balik ka
muna dun. Tawagin kita sir ah, next ka.
„Yong mga hinaing na „yon, butangan magfofocus na nga tayo diyan sa
ating Public Hearing. Ngunit may mga hinaing na sabi katutubo lang
ang priority, hindi po totoo „yan. Gawa po ng barangay officials „yan.
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Dahil po barangay officials po ako, nagno-note po ako. Kristiya- Bisaya
man siya, Kristiyano, kasi kahit katutubo „yan, pagbinyagan Kristiyano
na „yan. Kahit „yan kaya Bisaya, Ilocano, Muslim o anuman, nagno-note
po ako. Nagpipirma ako. Inuuna ko „yan sa ComRel. Kapitan, konsehal
n‟yo ang inyong pagalitan hindi dito. Kaya we are wasting our time
doing nothing. Marami pong salamat.
Okay sir. Yes sir. Sir kasunod ka ha.

Kennedy Kurio

Magandang hapon po. Ako po si Kennedy Kurio. Ano po…

Atty. Ang, EMB Legal

Pakiulit po. Mahina po „yong pasok n‟yo kanina.

Kennedy Kurio

Ang sa akin po, ang ano ko lang, „yong sinasabing expansion po na
masyadong shortcut siguro tayo, dapat bigyan kami ng mahabang
panahon para maiano namin „yong mga kasamahan. Hindi sa lahat ng
panahon ay „yong pag-iisip kasi ay valid ibig sabihin.
Sir pakielaborate po „yong ibig ninyong sabihin na shortcut.

Atty. Ang, EMB Legal

Atty. Ang, EMB Legal

Ano po…ang ano sana pagbigyan kami ng mahabang panahon upang
makapagisip. Paano „yong sinasabi n‟yong expansion po ba pagisapan
namin. Sa totoo lang, sa ELAC po kami ang lumalapit sa aming
problema. Hindi sila ang ano, kami ang lumalapit sa ELAC.
Okay po. Salamat po sir. Thank you sir.

Kennedy Kurio

Salamat po.

Atty. Ang, EMB Legal

Sige po kayo na po.

Rajid Ibrahim, Resident
of Barangay Sapa

Magandang tanghali po sa ating lahat. Ako po si Kagawad Rajid
Ibrahim Barangay Sapa po. Alam po nating lahat nakakatulong,
nakakatulong po ang dalawang company mula noon. Pero ang amin
lang naman po sana bigyan n‟yo rin po ng pansin IPs or non-IPs. Sa IPs
po, alam po namin, majority po sila. Pero sana non-IPs sana po bigyan
n‟yo ng pagkakataon. Una sa education, sa health lalong-lalo na sa
hospital. Kasi marami po lumapit sa amin sa barangay Sapa. Malala na
daw ang sakit ng mga Muslim pagdating sa ospital ng RTN. Hindi daw
po pinapansin. Kaya „yon po sana ang hiling naming lahat. Sana po
bigyan n‟yo po ng pagkakataon para mapaayos po ang lahat. Ayon lang
po. Maraming maraming salamat po.
Okay. Salamat po, kagawad. Okay apart doon sa mga nabanggit kanina
na mga issue na binabanggit po natin, may iba pa po ba? Ibang bagay
po bukod sa mga nabanggit na kanina. Yes ma‟am kayo po. Ano po.
Good afternoon po. Noraima Salleh po college student representative.
Sir nacoconfuse po ako. Gusto ko pong i-clarify. Saan po ba talaga
„yong project location n‟yo kasi po awhile ago may nagbanggit po na sa
Ocayan daw po and nakalagay po diyan is sa Rio Tuba po. And also
po, based sa representation n‟yo po kanina, abandoned mine po „yon
siya. Gusto ko pong malaman if ever mayroong community or ethnic
minority na nagrereside po doon.
„Yong ano po ang pinaguusapan po nating mababago doon sa CBNC
„yong pagtatayo ng tailings pond, tailings pond 3. Sa Rio Tuba po iyon.
Ngayon po, kanina nabanggit lang po ang Ocayan sa scenario po ng
dam break di ba. Pwede pong maapektuhan „yong Ocayan River. „Yon
lang po „yong paglilinaw doon po.
Meron po bang community or ethnic minority na nakatira po banda doon
sa nagrereside po sa location na pagtatayuan ng TSF.
Abandoned ano na po siya, former mining site na po siya kaya wala na
po tayong makikita.
So therefore, totally wala po talagang nagrereside doon?

Kennedy Kurio

Atty. Ang, EMB Legal

Noraima Salleh, College
Student Representative

Dr. Ernesto Dela Cruz,
Gaia South Inc.

Noraima Salleh, College
Student Representative
Dr. Ernesto Dela Cruz,
Gaia South Inc.
Noraima Salleh, College
Student Representative
Dr. Ernesto Dela Cruz,
Gaia South Inc.

Opo.
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Alright. Thank you.

Mrs. Lorna Reyes,
Gotok Elementary School
Teacher

Magandang tanghali po sa ating lahat. Ayan. Mrs. Lorna Reyes po from
Gotok Elementary School. Ayan po. Ang aming pong school is along
the highway. And then marami pong sasakyan na dumadaan. Lalo‟t
higit po „yong mga dumptrucks na dumadaan po from „yong sa mine site
going to Gotok Quarry. Then balik balik „yan po sila diyaan. So ang
problema po doon „yong concern ko lang po „yong alikabok po doon na
pumupunta doon sa school sa mga bata na nalalanghap. So meron,
meron pong nagdidilig. Meron din pong nagwawalis doon po sa ano
lang, doon sa may, ang…sa may kanto papunta sa quarry. So ang
hiling ko po sana, maliit lang naman po pero malaking tulong po sa mga
bata, na kung pwede po i-extend hanggang sa harap ng school namin
„yong pagdidilig po araw-araw at pagwawalis po. Kung pwede po sana.
Para po „yong alikabok kasi masyadong maalikabok doon lalo pag
month of February na hanggang march, grabe po ang alikabok sa amin.
Grabe po ang alikabok doon sa amin so sagap po namin. Salamat po.
Sige po. Ipaparating po namin „yong concern n‟yo sa Rio Tuba Nickel
po bukas. Thank you po. „Yong naka-orange po sa likod. „Yong nakaorange po sa likod. Thank you sir. Ma‟am kasunod po kayo.
Good afternoon po sa lahat, pwede po kay sir ano Llacuna?

Atty. Ang, EMB Legal

Che Dela Peña,
Resident of Rio Tuba
Atty. Ang, EMB Legal

Yes ma‟am sige po.

Pwede po pero ano po „yong tanong n‟yo?

Che Dela Peña,
Resident of Rio Tuba
Atty. Ang, EMB Legal

Sir good afternoon po. Sir itatanong ko lang.

Che Dela Peña,
Resident of Rio Tuba

Ako po si Che Dela Peña, taga-Kayasyasan Vice president po ng
Purok. Sa akin lang sir itatanong ko kasi si sir Llacuna matagal na po
„yan sa company. Ngayon, alam ko po noong itinayo ang CBNC dito,
kami, ng mga tao nakikita ko nagrarally. Ngayon po, alam ko may MOA
po na pinirmahan between barangay and CBNC company, RTN. „Yong
mga pinangako n‟yo po na libre „yong tubig, kuryente, dito po sa Rio
Tuba. Pangatlo po „yong school, edukasyon. Kami pong taga-labas,
bakit hindi po kami makapag-enroll diyan sa ano LS? Lahat po ng ano
mag-eenroll kami diyan, priority n‟yo po lahat ng taga-sa inyo, taga-loob,
taga-ano. Bakit po…gusto po namin malaman kung saan, gaano po
katotoo „yong mga pinangako n‟yo po. Salamat.
Maraming salamat. Napakagandang katanungan „no Totoo po. Ako po
1978 nandito na. So during the time na iyong sa sa CBNC, 2002 na
„yon., di ba? 2002. At „yong RTN pa lang, alam ko may mga…may mga
dating mga napagusapan „no. But nagkaroon din ang CBNC. Hindi ko
lang matandaan po ang exact ano ng MOA kasi medyo wala akong file
non. Pero tungkol naman sa health, sa education alam ko naman
ipinagkakaloob naman sa atin di ba? And mayroon tayong programa sa
SDMP. Lahat naman covered naman „yon „no. Ngayon sa…sa
electricity, „yon bang ibig n‟yong sabihin? „Yong electricity alam ko there
was a time na nirerequest talaga „yon pero nagkaroon ng desisyon na
ano nirefer kasi ng kumpanya doon sa…sa PALECO „no. So
kinuwestiyon din po ng PALECO kasi sabi „yong kumpanya ay hindi
authorized to distribute power. So „yon po ang main reason kaya hindi
naipagkaloob ng kumpanya „no? Ngayon, tungkol naman sa school, sa
LSDMS, I understand mayroon tayong existing na mga guidelines
diyan, patakaran. That is sa management ng eskuwelahan. At ang alam
ko „yan binigyan na rin ng opportunity ang taga-labas na pwede silan
ma-admit, makapasok doon, subject to availability pa rin ng... Siyempre
may limitasyon rin ang ating classrooms „no. Kung sa ngayon, hindi ko

Ernesto Llacuna, CBNC
ComRel

Ma‟am pakilala po muna kayo.
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BHW at Chairman ng
Ocayan Farmers
Producers Cooperative

Engr. Arturo Manto,
CBNC

matandaan kung ilang porsyento ang taga-outside kaysa dependents.
Pero 40% daw narerecall ni Engr. Brix. 40% ng enrollees ng LSDMS ay
taga-labas. 60% sa taga-loob. Iche-check po natin further ang statistics
na „yan pero „yon reliable ang source. So of course, hindi natin lahat,
hindi lahat pmapuwedeng i-accommodate ng kumpanya kasi may ano
rin „di ba? Impossible „yon. So „yon, sa tingin ko naman fair na rin „yon
„di ba. Hindi naman sinosolo ng kumpanya kundi tinitingnan din ang
kapakanan ng taga-labas. Pero inuulit ko, „yong edukasyon, health,
livelihood, infrastructure, lahat „yon nakapaloob sa ating SDMP na ating
iniimplementa „di ba? So kung mayroon mga kakulangan siguro, ayon
ang pwede nating pagusapan uli siguro. Thank you. Thank you.
Sir ano. Sana po maaksyunan po „yon sir. Kasi ngayon, panibangong
ano naman kayo, panibagong pangako. Sana sir makatikim naman
kami ng mga ano n‟yo kasi alam n‟yo naman paulit ulit „yong mga
pangako n‟yo salamat.
Okay thank you po ma‟am. Noted po.
Magandang tanghali po sa ating lahat. Ako po si c. Isa po akong
barangay health worker at kasalukuyan din pong chairman ng Ocayan
Farmers Producers Cooperative. Since 1990 pa po noong naging
barangay health worker po ako, isa po ang Tagpisa sa hawak ko sa
Ocayan. Mayroon pong siyam na sitio ang Ocayan kasama po ang
Tagpisa. Ibig sabihin po, nangangahulugan po na ang Tagpisa ay sakop
po ng barangay Ocayan. Ito rin po ang aking tanong. Since po na
itinayo po ng dalawang kumpanya „yong TSF 1 and 2 doon po sa not
populated area. „Yong ibang tanong ko po doon, ano po kaya ang
magiging epekto nito dito po natin ito itatayo „yong TSF number 3 sa
Sitio Tagpisa na kung saan po ay populated area po sa paligid po n‟ya.
Thank you po. Nais ko lang po sanang malaman kung ano po kaya
„yong magiging epekto ng pagtatayo po natin ng TSF number 3, hindi
po ako anti-mining at hindi rin po ako ano po kasi katunayan po scholar
po „yong anak ko. Bali parang navivision ko lang po. Ano po kaya ang
magiging epekto ng pagtatayo po ng TSF number 3 sa Sitio Tagpisa na
kung saan po „yong paligid po nito ay populated area na rin po.
Okay salamat sa katanungan. Sinabi na nya kanina na ang pagimbakan
ng tailings TSF number 3 ay mined out area. Ibig sabihin, „yang lugar na
„yan ay binibigyan na ang RTN ng pahintulot minahin under the
condition for MPSA. After ng mined out, „yong space diyan na available
gamitin namin para imbakan ng tailings. Kasi „yong mina-mine out
diyan, partly shiniship out directly na „di ba. Partly, dumadaan sa CBNC.
Pagdating sa CBNC, ang inalis namin 2% lang, yung mix sulfide. Yung
98% tailings. So babalik din „yan kung saan siya nanggagaling. Okay
ngayon, ang tanong naman safe ba ang pagconstruct ng tailings dam?
Ganito „yan okay. Magkano ang estimated cost sa pagtayo ng tailings
dam? Sinabi kanina 154 million dollars, 8 billion pesos. Hindi biro na
pera „yan. Ibig sabihin talagang pinaganda ang design ng tailings dam
para the likelihood na mag-fail siya, maliit lang, kung hindi zero. Meron
tinatawag tayong geotechnical study. Ibig sabihin, ang area kung saan
maglagay ng tailings, nagdrilling kami to determine two things kasi
required ng batas. Ano „yon? Bearing capacity or capacity ng area to
hold the bearing that will be put there, inside there. Pangalawa, „yong
tinatawag na permeability test. Kung ang tubig ba lalagos ba sa
underground water at delikado ba ang ating underground water.
Pumasa sa dalawang geotechnical study. Pangatlo, „yong tinatawag na
factor of safety. Ibig sabihin, ang gagawin na embankment kailangan ay
20% stronger than the load ng tailings na kanyang susuportahan. Hindi
siya mabuksan. Okay. So because of all these requirements, you have
to design it properly and spend a lot of money to do that. Okay. So
anong tinatanggap ng any industry for that matter? Even airplane di ba?
Kasi ang mga eroplano, hindi mo ma, you cannot deny ang flight
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magcrash din „yan di ba. „Yong tinatawag nilang risk assessment level.
Tinatanggap sa industriya tiantawag na risk na one in one million. Ibig
sabihin, the chances of failure is one in one million, acceptable. Hindi
zero. May one. That one can be any time but if the dam is properly
constructed, properly maintained, that one can be long long time ago. A
long long time in the future. Tsaka hindi mangyari talaga „yan. Sample.
Tailings dam number 1 tailings dam number 2. „Yan ang pruweba namin
na ang technology na ginagamit to make sure na ang…to make sure
the integrity of the dam, binigay lahat „yan, ginastusan lahat „yan kasi
malaking responsibility ng kumpanya kung masisira „yong downstream
na kalikasan at kung may ma injure na to. „Yan ang sagot ko ma‟am.
Sir dagdagan ano lang po. Ano po „yong, kumbaga po, ano po ang
gagawin o ano po „yong mangyayari doon po sa mga tao na malapit ho
talaga na nakatira doon? Nandoon po talaga. Marami pong malapit.
Hindi sila maapektuhan kasi ang tailings na ilagay namin doon, dumaan
na sa tailings treatment facility. Ibig sabihin, „yong sinabi ko sa kanila,
naalis na „yong lahat ng acidity. Naalis na „yong mga elements na
kasama sa tubig na precipitate na kasama lang doon sa tailings dam.
Pagdating sa tailings dam, „yong mga solids na „yan, titining kaya nga
aalisin ang tubig. „Yan ang binobomba pabalik sa planta or diretso sa
tubig. Walang mangyari diyan sa paligid sa tailings dam because we are
then ensured the stability, the integrity of the dam. Okay?
So dagdag ko lang po doon napakita ko kanina „yong tinatawag na dam
bridge scenario, di ba? Bago naman po lumaki „yong ano bridge, meron
tayong time to react „no. So magsasagawa po ang CBNC ng mga
tinatawag na emergency response procedures in the event na
magtuloy-tuloy ang dam bridge. Pero doon po sa una na po, doon sa
tinatawag nating modelling, o hindi naman natin sinasabing eksaktong
science „yong modelling ano. Panimula po sa ngayon nakita natin „yong
nasa townsite hindi po siya aabutin at „yong ibang mga communities.
„Yon „yong mga tinatawag nating critical hotspots. So ito pong ganitong
tinatawag na risk assessment process ay patuloy dapat na isinasagawa
ng CBNC nirereview panapanahon. So I think ang channel n‟yo para
malaman „yon is through your MMT para makita n‟yo kung at para
maging part kayo ng tinatawag na emergency drill „no in case na
mangyari „yon. „Yon po „yong hahanapin natin sa kanila. „Yong
mga…ano po ba ang emergency drill? para kung sakaling mangyari
„yon ay may magagawa tayo pag…pagpababa ng ano, ng epekto. „Yon
po „yong pwede nating hanapin sa kanila.
Okay na po ma‟am? Salamat po. Yes sir. „Yong nakablue. Kanina…wait
lang sir. Oo. Kanina pa si nakablue.
Ako po si Chieftain Hadting Ilaha isang tribal chieftain ng barangay
Tarusan. Ang tanong ko lang po „no ito po noong nakaraang panahon,
„yan kasama-sama po sila board member Llacuna so kung ano po „yong
mga dapat na kahilingan na kailangang ipaabot. So isa ko pong
ikinalulungkot „no „yong water system po kung bakit hindi nakaabot sa
barangay Tarusan. „Yon lang po ang tanong ko. Kasi sa kasalukuyan po
ngayon kailangang-kailangan po ng mga katutubo, hindi lang po ng
mga katutubo, „yong tubig. Kasi hanggang diyan lang po ito sa may ilog
ng Iwahig. „Yon. So paglampas po iyon Narra-narra na barangay
Tarusan na po. „Yon lang po naging gusto kong ipaabot sa inyo kung
ano pong dahilan kung bakit hindi naabot ng water system resources ng
barangay Tarusan.
Okay salamat po Chief. Tarusan po ba. So noong plinano „yong water
system na kinukuha doon sa Barak-Barakan, hindi talaga kasama ang
barangay Tarusan kasinga tatawid pa „yon ng ng ilog di po ba. So anim
na barangay lang. Ngayon, ang ating gobernador ay mayroon po siyang
programang patubig. So ang hindi ko lang alam kung ano ang
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sitwasyon ngayon pero ang programang patubig na „yon, nagbigay ang
kumpanya ng 70 million po ba? 70 million para buong Bataraza ay
magkaroon ng patubig. So hindi ko lang alam ngayon kung ano na
„yong progreso ng patubig na „yon. So hindi lang barangay Tarusan kasi
ang barangay Taratak wala pa ring patubig galing sa kumpanya at pati
mga susunod na barangay. Sa aking alam po ang partnership ng
provincial government, municipal government, tsaka kumpanya ay
matutugunan na po „yong pangangailangan ng tubig sa lahat ng
barangay sa Rio Tuba. Hindi ko lang alam ngayon kung ano „yong
update ng project. So „yon po „yong aming ginawang kumbaga solusyon
makipagtulungan. Programa ito ng provincial government pero
nakipagtulungan sa amin at sa municipal government na mabigyan ng
tubig „yong buong Bataraza na. So meron po kaming bahagi doon sa
project na isinasagawa ng ating gobernador.
Sir sir sagutin ko lang sir „no. Wala po kaming pakialam doon kung
halimbawa meron tayo doon sa provincial government. Ang sa amin
lang kasi ang Tarusan po ay kasama sa secondary impact so magSDMP 4 na po. So depende naman sa kumpanya so wala pa rin
kaming nalaman na kabit ng apektado at gusto ko lang din ipaabot sa
inyo na mula ngayon so wala pa rin kaming nakukunan ng tubig. Kaya
sana nakikiusap kami na pinapaabot namin ngayon sa public hearing so
ang barangay Tarusan dapat maabot ng water system resources. „Yon
lang po.
Salamat po sir. Duly noted po. Thank you. Ma‟am. „Yong naka yan. Si
madam na po muna. Last question na siguro „yong susunod. Oo para
terminate na natin „yan. Yes ma‟am.
Asamalaykum.
Pakilakas po. Paki-assist na.
Ako po si… asamalaykum. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako
po si Camaria Sali. Nakatira sa Bukid-Bukid street. Ang problema po
namin sarili naming problema galing sa CBNC „yong ginawa nilang
bakod ngayon nagbaha kami tuwing umuulan. „Yong bahay namin puno
ang tubig. Dahil hindi nila ginawan ng tunnel papuntang baba. Kasi
noon nagrequest kami. Nirequest namin sa RTN, binibigyan kami.
Ngayon hindi sila magbibigay kasi dalawa raw silang kumpanya
maggastos diyan sa labas na kung anong problema. Kasi nga „yong
basura hindi man lang ng tangke diyan para ilagay „yong nabubulok.
Kami lang din magbigay ng sako araw-araw tuwing nabuhos „yong
ano…‟yong basurahan. Dati monthly RTN pa lang lahat ng request
namin ibibigay nila. „Yong daanan, „yong school na „yan kami ang
nagbigay ng lupa para magbigay…maggawa ng school. „Yong
adoration atsaka …. magkaisa dalawa sila. Pero ngayon binakod na
nila lahat „yong tubig andoon na sa amin nakapondo lahat. Hindi na
bumaba. May bababa man, doon. Binigyan din kami ng RTN dati
„yong…„yong tunnel pero ngayon „yong CBNC nagbakod na sila. „Di ba
nakatira sila ngayon doon sa tapat namin. Ang bahay namin tapat ng
RTN, RTN „yong Area E at CBNC ngayon ang titirahan namin ngayon.
Hindi kami nag-imik sa sarili namin lang problema pero nagbigay na rin
kayo ng public hearing dito sa CBNC kaya nag-ano na rin kami, nagaksyon na rin kami. Pero hindi lang ano okay lang.
Thank you po. Sa proponent po, narinig n‟yo po naman „yong concern
ni madam?
Salamat po sa inyong pinarating. Nais ko lang pong ipaalam na
pamamahala po ng townsite ay RTN po. So makikipagusap po kami sa
RTN para malaman „yong ilang detalye po ng inyong tinatanong
ngayon. So hindi ko po kayo masagot kasi ako‟y hindi taga-RTN. Ang
gumawa po ng bakod hindi po CBNC. RTN po.
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Kasi ngayon sir „pag mag-ano kami doon na ipa…pa…pagawain namin,
hindi daw sila makagawa kasi CBNC raw ang kasama nila magbudget.
Sige ho ino-note namin „yang concern n‟yo. Pagusapan po nila. Ididiin
po namin „yan doon sa ating, aming exit meeting po. Thank you po
ma‟am. Last po. Last. Sige po. Si madam na lang. Ibigay na lang natin
kay madam.
Magandang tanghali po sa lahat. Marlyn Andrin po. Ang gusto ko lang
po sana…tanong ko lang po sir kung kasi mayroon akong…mayroong
haka-haka na „yang itatayo ninyo nasisimulan na. Totoo ba „yon o
hindi?
Kung ang tinutukoy ninyo magtusok-tusok kami ng linya ng boundary ay
nagawa na po iyon para malaman kung hanggang saan. Tapos
magdidrilling halimbawa para malaman namin kung malambot ba „yong
lupa kailangang alisin. Pero „yong paggawa ng dam po, wala pa.
Thank you sir. Pero attorney mayroon po gusto akong itanong. Ayong
tungkol po sa mga ano kasi kayo po „yong alam kong nakakaalam ng
batas. Gusto ko lang pong itanong „yong tungkol sa mga contractors po
na mayroong…may problema na mga iniwan sa mga tao. Tulad ngayon
po hindi po pagreremit ng SSS. Ano po „yong habol ng mga taong ito
para po maibalik sa kanila „yong kanilang hinulog.
Sige ma‟am mamaya pagusapan po natin „yan ano. I-work on ko rin po
ba „yan ma‟am o related po kay CBNC?
Sa lahat po. Diyan po kasi nagmumula lahat.
Sige mamaya ma‟am pagusapan na lang natin „no para i-terminate ko
muna „yong proceedings tapos kung may tanong kayo, punta kayo sa
amin. Okay o sige padaanin lang natin „yong dalawa pang tanong „no.
sige dalawa pang tanong.
Magandang tanghali po. Ako si Dalias Panisan sa Sitio Buhoy pero may
iparating ko lang kasi sa inyo. Kasi si sir ano sir sir Llacuna si atorni na
kasi siya ang dating sa mining.
Pakilakas po. Pakihawakan na lang „yong mic.
Siya unang dumating -siya unang sa mining. Siyang naghawak dito.
Kasi „yong mga iba, bago na lang „yan. Bago na lang „yan. Ang unanguna si Pangalin. Ang pinangako sa amin hindi kami nag-ayaw sa
kumpanya sa lahat ng kumpanya, lahat ng CBNC hindi kami nag-ayaw
„yan. Gustong-gusto namin kasi para makaroon kami ng…kung wala
kaming karunungan sila nagpapaalam sa amin. Ang kaso lang „yong
pinaguusapan namin doon, wala kaming karapatan kasi wala kaming
papel na hinawakan na pinirmahan. Pero kasi noon pinangako sa amin
na kami Sitio Buhoy hindi kami mahirapan. Hindi kami mahirapan sa
Sitio Buhoy. Dahil „yong pinakapuno ng tubig, „yong water system diyan
sa amin. Pero sa amin ngayon „yong tubig namin pinangako nila „pag
hindi natin apakan ngayon hindi makakuha tubig. Sino nawalan ng
tubig? Kami. Atsaka „yong isa naman, „yong pangalawa naman
pasalamat kami CBNC atsaka RTN marami na. Tatlong kumpanya.
Bakit ngayon nawawala „yong supply sa amin bawat taon nawala na
„yong panregalo sa amin? Kaya hinahanap namin, aywan kung saan
pumupunta.
Thank you po. Okay sige sir. Kayo po.
Magandang tanghali po sa ating lahat

Magandang tanghali po.
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Ako po si Michael Salleh.

Okay po. Excuse me po. Wait lang sir. Kaunting katahimikan lang po
muna may nagtatanong pa po.
Ako po anak ni Indok Ibrahim Salleh na may-ari ng lupa ng 1640
nakapaloob sa RTN Townsite. Noong araw po ang ganda ng pangako
ng RTN sa min. Kung anong mayroon sa kumpanya, mayroon sa amin.
Libre noong panahon ni Pendir, panahon ni Rogelos, panahon ni Cruz,
panahon ni Jose P. Saret, hanggang kay Salvacion, maganda po ang
samahan namin. Libre kaming hospital, libre…wala kaming problema sa
pagpasok. Kung may problema kami, pwede isangguni sa admin.
Ngayon po hindi na kami makapasok doon dahil pagbawalan na din
kami. Noong nakaraang taon po, inendorse po ako ni Cinco, ni Renato
Cinco, hanggang doon lang po ako sa sa kwarto ng secretary ni Philip
Ines. Ngayon po… Kung noon po libre po kami sa ospital, ngayon po
hindi na dahil dalawa na kumpanya raw po ang maghati sa amin sila
daw mismo mag-usap kaya ngayon po kaming stakeholder mayroon po
kaming ID ng stakeholder ngunit para sa entry…entry lang namin po.
Hindi na po na stakeholder na makinabang kami. Ngayon po ay …sa
akin po andiyan ang nanay ko, buhay pa nanay ko, sila pa may-ari ng
RTN Townsite lupa nakapaloob sa loob ng RTN Townsite ngunit
nagbayad po ako ng ilaw wala po kaming makukuha ni singko sentimos
na galing sa kumpanya. „Yon lang po maraming salamat po.
Okay salamat po. Ayan na. You dropped the mic. Okay sige po. Sir,
may follow up ba kayo?
Ayan lang talaga ano sir na masasabi ko. Ayan pala si sir. Sir ikaw,
hindi ba dati nama talagang ipinagako sa amin sa Sitio Bohoy na hindi
kami mahirapan? Ngayon kami mga kagawad, tribal kagawad kami
doon na mga ano tribal kagawad ng chieftain. Sinabi nila kami mapera
pero saan kami kumukuha pera wala kami binibigyan ng kumpanya ng
pera. Wala. „Pag hindi kami maghanapbuhay. Kaya hinahanap namin
„yong pamaskong handog bakit dalawang taon na nawala na. Hindi na
kami binigyan. Tapos „yong…tapos „yong kanina tribal kagawad taontaon „yong sa CBNC may binibigay sa amin ngayon wala na.
Kausapin natin ang mining. Idulog natin sa mining.
Sige po. Okay okay maraming salamat po sa pag…mga tanong po
ninyo ngayon. We will be terminating the open forum. Recap lang po
tayo sa mga issues. Ah may message po si MENRO.
So magandang tanghali po sa ating lahat. Isang makakalikasang araw.
So unang-una, nagpapasalamat po kami sa proponent, ang CBNC
company sa, ahh, sa pag-invite po sa amin, from the local government
unit of Bataraza. Ako po si Reynaldo Rivera, from the Municipal
Environment and Natural Resources Office. Kasama ko po sa local
government si Engr. Alma Valledor, kasama po namin yung aming mga
staff ng MENRO at saka, ahh, municipal planning and development
coordinator. I will speak in behalf of the…. So, kung saan po ang inyo
pong lingkod ay member ng nasabing Environmentally Critical Areas
Network Board sa lokal na pamahalaan ng bayan ng Bataraza. Na kung
saan po, ang ating mahal na mayor, Adi Abraham Iba, ay siya po yung
chairman, so member po kami ni, ahh, Engr. Valledor. So, I was the one
who did the motion or the endorsement of this project in our level. So
nakita po namin, dalawang beses na kanina, yung presentation ng
nasabing proyekto kung paano po ito gagawin, i-implement, ipapatupad,
at, ahh, iba pa, pagmomonitor sana ay babantayan po natin. So lahat
po tayo bilang, ahh, nagkakawani, kami ng pamahalaang lokal ng
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bayan ng Bataraza, na nagmamalasakit sa ating kapaligiran so lahat po
tayo ay may tungkuling ginagampanan, so hindi lang po ito
resposibilidad lang ng mga proponents, ng dalawang malalaking
kompanya na ito, ang CBNC at RTN, ang barangay po ay may
napakalaking role din, lalo‟t higit ang lokal na pamahalaan ng bayan ng
Bataraza at maging po, tayo bilang indibidwal na mamamayan, lahat po
tayo ay stakeholders dito. So anuman po yung ating responsibilidad na
dapat nating gampanan, anuman po yung mga maging consequences
nito, tayo din po lahat ang mananagot. So hinihiling ko po ang lahat ng
stakeholders, lahat ng sektor dito sa bayan ng Bataraza na
magtulungan para po sa ikauunlad ng proponent, ng kompanya, ng
bayan ng Bataraza, ng lahat ng mamamayan dito sa bayan ng
Bataraza. Muli po, nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ito. Muli,
isang makakalikasang araw po sa ating lahat.
Okay. Salamat po. We‟ll now be terminating the proceedings po. Ah,
recap lang po tayo dun sa mga issue and concerns na na-raise po
during the public hearing. Una po dyan yun employments concerns lalo
na po dun sa mga communities na member po, yung mga IPs,
Christians, at Muslim po. Pangalawa, yung concern po ng komunidad
ukol sa tubig at kuryente. Pangatlo po, libreng edukasyon para po sa
mga residente. Pang-apat po, yung royalty share daw ng mga IPs,
Muslim, at Christians. Panglima, air quality standards, kagaya ng mga
nangangamoy, yung sulfur, alikabok, at yung sa mga kalsada po. Panganim po, lalo na yung sa water quality standards lalo na po sa yung sa
freshwater at fish ponds po natin. Okay po, ahh, ibibigay ko na po ang
hapag kay Engr. Therese para po sa karagdagan pang information.
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