
HALAW SA KATITIKAN NG KARANIWANG PULONG NG SANGGUNIANG 

BAYAN NG CARDONA, RIZAL, NA GINANAP NUONG IKA-26 NG MAYO 2008 

SA IKATLONG PALAPAG NG PAMAHALAANG BAYAN. 

 

NAGSIDALO: 

 

KGG. BERNARDO P. SAN JUAN, JR.        -     Pang. Punong Bayan/ 

Tagapangulo 

 KGG. THOMAS P. ANSELMO         -     Konsehal 

KGG. MELVIN G. PANGUITO         -     Konsehal 

KGG. HERNANDO M. SISON          -     Konsehal 

KGG. CENA SJ. FRANCISCO-PARALEJAS     -     Konsehal  

KGG. FELIX A. ARRIOLA              -     Konsehal 

KGG. ARIEL F. ESTRELLA          -     Konsehal 

KGG. DARWIN DJ. SAN JUAN         -     Konsehal 

KGG. PEPITO JOSE O. CONSTANTINO        -     Konsehal 

KGG. JULITO S. REYES          -     Ex-Officio (ABC Pangulo) 

KGG. JESSREN A. MUSTAZA         -     Ex-Officio (PPSK Pangulo) 

 

HINDI DUMALO: 

 

WALA 

************************************************************************  

KAUTUSANG PAMBAYAN BLG. 10-45 

 

KAUTUSANG PAMBAYAN NA NAGTATAKDA NG MGA ALITUNTUNIN SA 

PANGANGALAGA AT PAGPUTOL NG KAWAYAN SA NASASAKUPAN NG 

BAYAN NG CARDONA AT PAGPAPATAW NG KAUKULANG PARUSA 

 

May-akda:  Kgg. Thomas P. Anselmo 

Sponsor:  Kgg. Darwin DJ. San Juan 

 

 SAPAGKAT, mahigpit na itinatadhana ng Saligang Batas ang pangangalaga sa 

ating kalikasan; 

 

 SAPAGKAT, ang puno ng kawayan tulad ng ibang mga punongkahoy ay 

pumipigil sa pagguho ng lupa at pagbaha; 

 

SAPAGKAT, ang kawayan ay nagbibigay na malaking kapakinabangan sa 

kabuhayan at tulong sa pamumuhay ng mga mamamayan sa pamamagitan ng mga 

produktong yari dito; 

 

 SAPAGKAT, lubhang kailangan na magpatupad ng mga panuntunan upang 

mapangalagaan at maprotektahan ang mga puno ng kawayan at ang kalikasan para sa 

kabutihan ng lahat ng mga mamamayan; 

 

 KUNG KAYA’T PINAGPASIYAHAN tulad ng nariritong pagpapasiya ang mga 

sumusunod: 
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PANGKAT I.  TITULO:  Ang kautusang ito ay tatawaging “MGA ALITUNTUNIN SA 

PANGANGALAGA AT PAGPUTOL NG KAWAYAN SA NASASAKUPAN NG 

BAYAN NG CARDONA.” 

 

PANGKAT II.  PAGPAPALIWANAG:   

 

 Mayor’s Permit  -  Pahintulot o permiso para sa pagputol ng puno ng kawayan  

mula sa Tanggapan ng Punong Bayan 

 Business Permit  -  Pahintulot o permiso na makapagnegosyo 

 Mamimili/Negosyante  -  mga taong ang hanapbuhay ay bumili at magbili ng  

puno ng kawayan 

Takdang Panahon  -  isang (1) taon pataas na gulang ng kawayan. 

 

PANGKAT III.  PAGBABAWAL 

 

a) Mahigpit na ipinagbabawal sa sinumang tao, may-ari man ng kawayanan o hindi, 

ang pagputol o pagpapataga ng mga puno ng kawayan na mura pa at wala pa sa 

takdang panahon. 

b) Mahigpit ding ipinagbabawal sa sinumang tao, may-ari man ng kawayanan o 

hindi, ang pagputol o pagpapataga ng mga puno ng kawayan ng walang 

kaukulang Mayor’s Permit mula sa Tanggapan ng Punong Bayan. 

c) Mahigpit na ipinag-uutos sa sinumang tao, may-ari man o hindi na kumuha ng 

Barangay Clearance sa nakasasakop na barangay na nagsasaad ng katunayan ng 

pagmamay-ari, bilang ng puno ng kawayan na puputulin, mga kahanggan 

(boundaries) at pangalan ng mga puputol/tataga ng kawayan bilang rikisito 

(requirement) para makakuha ng Mayor’s Permit sa Tanggapan ng Punong Bayan 

na nagpapahintulot na pumutol/tumaga ng puno ng kawayan. 

d) Mahigpit ding ipinag-uutos sa sinumang mga tao na namimili/nagnenegosyo ng 

mga puno ng kawayan na kumuha ng permiso o pahintulot na makapagnegosyo 

(Business Permit) sa Tanggapan ng Punong Bayan. 

e) Mahigpit pa ring ipinag-uutos sa sinumang tao o mga tao na 

namimili/nagnenegosyo ng mga puno ng kawayan na bumili lamang sa mga tunay 

na may-ari ng kawayanan o sa kanilang awtorisadong kinatawan. 

f) Mahigpit ding ipinag-uutos sa mga namimili ng mga pinutol na kawayan at may-

ari ng kawayanan na linisin o ipalinis ang mga lugar na pinagtagaan upang 

maiwasan ang sunog na maaaring makapinsala sa kagubatan. 

 

PANGKAT IV.  Inaatasan ang mga Punong Barangay at Sangguniang Barangay na 

magtakda ng lugar o mga lugar na magiging ipunan at pamilihan ng mga ipinatagang 

puno ng kawayan. 

 

PANGKAT V.  KAPARUSAHAN 

 

 Ang sinumang tao o mga tao na binabanggit sa kautusang ito na mapatunayan na 

tuwirang lumabag sa kautusang ito ay papatawan ng kaparusahang pagmumulta ng 

halagang dalawang libo at limandaang piso (P2,500) o pagkabilanggo ng dalawang (2) 

buwan, o pareho batay sa igagawad ng hukuman.  

 

PANGKAT VI.  Ang anumang bahagi ng kautusang ito na mapatunayang labag sa 

Saligang Batas, Pambansang Batas at mga lokal na ordinansa ay hindi makakaapekto sa 

ibang mga probisyon nito. 
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PANGKAT VII.  Ang anumang Kautusang Pambayan o Pambarangay na salungat sa 

kautusang ito ay pinawawalang-bisa. 

 

PANGKAT VIII.  Ang Kautusang Pambayang ito ay magkakabisa matapos na 

mapagtibay at mailathala ng labinlimang (15) araw. 

 

 PINAGTIBAY ngayong ika- 26 ng Mayo 2008. 

 

 AKING PINATUTUNAYANG TAMA AT WASTO ANG KAPASIYAHANG 

ITO. 

 

 

 

       IMELDA S. RAMOS 

                SB Kalihim 

 

 

PINATUTUNAYAN: 

 

 

 

BERNARDO P. SAN JUAN, JR. 

 Pangalawang Punong Bayan/ 

Tagapangulo 

 

 

 

           PINAGTITIBAY: 

 

 

 

            GIL SJ. SAN JUAN 

                 Punong Bayan 


