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Nagmalampuson ang atong kalamboan tungod nakig-alayon kanato ang mga lider sa 
simbahan, eskwelahan ug mga kapilya, mga miyembro sa atong konseho ug sa mga 
kabarangayan, ilabi na sa mga ginikanan nga walay puas nga nagaboluntaryo sa mga 
kalihukan. Mapasalamaton sab kita kay Congressman Peter “Sr. Pedro” M. Unabia kay 
wala niya kita pasagdi arun makalingkawas sa atong kapit-os isip mga kabus.
 

– Hon. Rey “Rebu” Babaylan Buhisan
Municipal Mayor

“ Lahi kaniadto kaysa karun. Dako na gyud ang 
kausaban.Daghan ang mga project na iyang nahatag. 
Maayo gyud siya. Sayon duolon.”

 Irma Sabayday, 62 anyos , San Vicente, Magsaysay

“ Sulod lamang sa duha ka tuig niya nakahimo na siya ug 
dakong kausaban.”

Jose Guilbert Agaka, Kibungsod, Magsaysay

“ Nakatagamtam na gyud ug hinabang ang katawhan sa 
paggamit sa mga sakyanan sa lungsod sa panahon nga 
kinahanglan.”

Benito Deloso, Driver, Villa Felipa, Magsaysay

“Daghang proyekto sama sa baroto nga nahimong 
pangabuhian, covered court…”

Maryjane Ladao, Tindera, Poblacion Magsaysay

“Nakita na nako nga adunay kausaban, naa nay bombero og 
rescue truck.”

Domingo Sales, Purok 3, Sta. Cruz, Magsaysay

“Maayo ang dagan kay nakita nako naay improvement og 
han-ay ang dagan, mayo na pud ang mga dalan.”

Ernesto Tuiza, Kibungsod

“Wala siyay tawo nga naagrabyado. Ang among huna huna 
haruhay.” 

Reynaldo Murillo

ng Administratibong Diskresyon (Administrative Discretion) sa usa ka 
lokal nga pangamhanan o "Local Government Unit" mao ang pagpaugnat sa 

hukom o paggama ug desisyon sa usa ka pampublikong opisyal sa isa ka matang sa 
problema gamit ang ilahang kinamaayohan na hukom sa pag-aplikar sa mga mando 
sa lokal o nasyonal nga mga balaod o palisiya para masugat ang pampublikong 
interes sa pag-gamit sa dili kayo pormal nga proseso.

Ang ehemplo niini mao ang pag-gamit sa atong halangdong Mayor sa 
Lungsod sa gahum sa pag-aprobar sa atong mga ordinansa na gipanukala sa atong 
lokal na Sangguniang Bayan kabahin sa kaayuhan o kahusayan sa atong lungsod 
lakip ang pampublikong panglawas og seguridad, katilingbanong panalipod, 
edukasyon og proteksyon sa atong kinaiyahan. Gawas sa pag aprobar ug mga 
ordinansa, makasulod pud ang atong halangdong Mayor sa mga nagkadaiyang  
"Memorandum of Agreement" para mapalig-on o ma-improbar ang atong mga 
proyekto alang sa kaayuhan og sa pag asenso sa atong lungsod dili lang para sa 
karun na kaayuhan kundili para pudsa umaabot pa na mga henerasyon.

Ang maong matang sa administratibong diskresyon makonsiderar nga isa sa 
mga yabi sa pagkab-ot sa maayo nga panggobyerno tungod mohatag kini sa usa ka 
pampublikong opisyal sa kagawasan sa pagpili sa mga potensyal na sulbad sa mga 
problema nga nagkinahanglan ug paspas ngaresolusyon. Lakip niini ang 
pagdesisyon sa mga posisyon na angayan gayud malingkuran sa usa ka 
empleyado sa atong Munisipyo para dili ma imbalido ang kalihukan sa paghatag ug 
maayong serbisyo niining atong lungsod.  Kining pag desidir kung unsa ang mga 
maayong buhaton sa usa ka problema makahatag gayud ug kalamboan niining 
atong lungsod kay kini makatabang sa pag asenso kay ang maong desisyon 
makahatag ug kaluwasan sa pagkab-ot sa paspas og malampuson na resulta. Apan 
ang maong pag-gamit sa maong gahum angay gayud bansayon gamit ang 
bantogan na pagbantay tungod kay ang pagpakyas sa pag-gamit sa 
makataronganon nga hokum pwede gayud mopadulong sa pag-abusar sa maong 
diskresyon o katungod sa Mayor.

Pero kung ang pagpaugnat sa maong administratibong diskresyon naa sa 
sulod sa sukdanan sa resonable og matinud-anon na paghukom para segurohon 
ang epektibo ugmatahom nga panggobyerno, respetuhon ang heneral nga 
prinsipyo sa atongmga balaod ug ipalig-on ang mga pamaagi sa pagpahiuli sa mga 
reklamo o sumbongsulod sa limpyo nga konsensya, seguradong makab-ot ang 
malamposon ug epektibong pampublikong pangamhanan niining atong lungsod.

ADMINISTRATIBONG 
DISKRESYON SA MAAYONG 

PANGGOBYERNO”
atag opisyal sa lokal nga pangagamhanan 
managlahi ang ilang sistema sa pagpadagan sa ilang 

panerbisyo, apan usa ra ang tumong niini: SERBISYO. Ang 
ubang opisyal naka tutok sa pagpalambo sa negosyo, ang 
uban usab inprastraktura,ug ang uban naka sentro sa serbisyo 
–sosyal kon social services. Dinhi sa atong lungsod sa 
Magsaysay ning atong lalawigan sa Misamis Oriental diin 
gilangkoban kini sa 25 ka mga kabarangayan ubos sa 
pagdumala sa atong kasamtangang haligi nga mao si Mayor  
Rey B. Buhisan, nagkanayon nga iyang prayoridad karon mao 
ang social services.

Usa sa mga ehemplo niini ang  24-oras nga monitoring 
sa matag barangay uban usab ang pag-abag sa mga opisyal. 
Adunay mga tawo nga gitahasan sa atong mayor uban sa 
paspas nga mobilisasyon  sama sa pag-andam sa rescue 
vehicle  og mga ambulansiya nga maoy sagad magamit sa 
panahon sa emerhensiya. Uban na niana ang mga personahe 
nga ginabansay sa panahon nga adunay respondihan.

Matud pa ni Mayor Rey Buhisan kini iyang gihimo sa 
patas nga mga paagi sa pag serbisyo ug wala sa iyang 
bokabularyo ang pagpihig sa usa ka magbubuhis. Usa sa mga 
dalaygon nga nahimo sa atong opisyal mao ang paghatud sa 
mga pasyente gikan pa sa ilang barangay ma bukid man o sa 
patag sa walay kuskos balungos. Mga manganakay man o 
masakiton o bisan unsa basta emergency mahatod gayud kini. 
Kay abi ninyo mga igsoon, maminusan ang palas-unon sa usa 
ka tawo kung dili na nimo siya paninglan sa pangbayad sa 
krudo ug pinaagi niini mas mahupay pa ang iyang bation sa 
tawo nga adunay balatian o nagbaton ba kaha sa kabalaka 
tungod kay kulang ang iyang sapi.

Sigun sa gipahayag sa atong amahan sa lungsod 
pagatukoron ang usa ka operation center dinhi sulod sa 
compound sa munisipyo kilid sa atong sibyanan ang Sikat FM. 
Tumong niini  aron mahimo nga daling madawat ang mensahe 
sa nagkadaiyang barangay sa atong lungsod ug pag responde 
sa panahon nga adunay emerhensiya. Sumala pa niya nga 
adunay tulo (3) ka hugna ang magdala sa operation center  usa 
sa buntag, ikaduha sa hapon og ang ikatulo sa gabii. Ug kini 
dawaton na usab sa magduty sa pagka buntag. Sa laktod nga 
pinulongan nga wala gayoy mabasiyo nga oras kung adunay 
mga panghitab, dali ra kini nga ma respondehan.

Sumala sa atong pagpakighinabi bag-ohay pa lamang 
pinaagi sa atong programa sa sikat fm ang “ one on one “ kada 
sabado sa buntag , gipadayag ni Mayor Buhisan nga 
magdugang pa ang atong lungsod ug mga kahimanan sama sa 
ambulansiya og rescue vehicle kompleto sa driver og mga 
rescuers nga maoy maglangkob niini.gikalipay usab kaayo sa 
katawhan ning lungsod nga nakabaton na kita sa firetruck sa 
pagpaningkamot sa atong congressman Peter M. Unabia sa 
unang distrito sa Misamis Oriental.

Kung atong  lantawon pag ayo kini nga matang sa 
panerbisyo  dulot kaayo sa kasing-kasing sa atong katawhan 
ilabina sa kabus, gobyernong malahutayon og patas nga 
panerbisyo sa katawhang magsaysayanon.  

SERBISYO 
KON TODO

John Dangga

ng nipis nga tunob maoy lakra sa mga tikang sa yanong 
paningkamot nga diin sa paghuyop sa hangin kini mapalid ug 

mawagtang. Apan ang dagko, lawom  ug klaro nga mga tunob 
nagtimaan sa kabug-aton sa matag tikang nga bisan pa man sa 
pagpanglabay sa katuigan ug pagpangalata sa mga dahong laya, 
magpabilin kining  maong tunob kay kini gialayonan sa makusganon, 
pinaduot og planado  nga sikad -ang mapangahasong sikad sa 
kalambuan. Kini ang panglantaw sa atong kasamtangang 
administrasyon ubos sa pagpangama sa atong intelihente, buotan og 
batan-on - halangdong Mayor sa lungsod sa Magsaysay Rey B. 
Buhisan.

 Kini nga kalamboan maaninaw nato diha sa natad sa mga 
empleyado. Kon adunay mga trainings og seminars nga nakita nga 
makatabang sa dugang kalamboan sa mga empleyado diha sa ilang 
pagpanarbaho, sa walay langan gitahan ang “travel order”.  Sama 
pananglitan sa usa ka training and seminar nga gipahigayon didto sa 
iloilo diin ang mga empleyado nga gikan sa lain- laing upisina moapil 
sa training on “record keeping” tungod kay ang record keeping 
importante man kaayo diha sa matag opisina. Ang bayad sa atong 
gobyerno alang sa trainings ug seminars  dili sabton nga pag usik-usik  
sa panudlanan sa lungsod tungod kay ang kahibalo nga ilang matun-
an dili mabayran ug sapi.  Ang ilang kahibalo magpabilin ug magamit 
diha sa pagtubag sa mga panginahanglan  sa hamiling katawhan sa 
atong lungsod sa Magsaysay. Sa matag karon ug unya  ang mga 

empleyado sa nagkalain-laing mga opisina adunay mga biyahe 
opisyal man o personal.  Ang opisyal nga biyahe  ngadto sa mga 
barangay nga sakop sa lungsod adunay ihatag nga “locator slip” nga 
sa ato pa sa maong adlaw ang empleyado gidahum nga anaa sa 
maong barangay aron pagtubag sa panginahanglan sa katawhan 
sama sa pagtambal og paghatag bitamina sa  kahayopan.  Samtang 
kadtong mga biyahe nga opisyal gawas sa lungsod sa Magsaysay, 
hatagan sa “pass slip opisyal”  o dili kaha travel order,   sama sa 
biyahe ngadto sa Ginoog o Cagayan de Oro City diin mao ang sentro 
sa transakyon opisyal- pananglitan ngadto sa civil service ug uban 
pang ahensya.  Ang mga biyahe nga personal ngadto sa Gingoog 
alang sa transakyon sa bangko ug uban pa ang ihatag mao ang “pass 
slip personal” diin ang mga oras nga gigugol sa maong transakyon i-
menus sa ilang earned leave.  Aduna usab gihatag nga tawhanong 
konsiderasyon, diin ang empleyado magpadala o modawat ug kwarta 
sa Palawan og Mllhuilier mananghid lamang uban sa kasabutan nga 
human sa transaksyon mobalik dayon sa opisina.

Kining han-ay nga pagdumala sa mga biyahe sa atong mga 
empleyado/opisyal, nagsilbing dalan nga tanos  pag kab-ot sa tiunay 
og matuod nga tingusbawan nga gihandum og gidamgo nga 
natagamtaman sa tanan.

Sikad sa 
Kalamboan
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Mr. Julie P. Delima

Riz Pozon Gamil



Ang tawhanong katungod adunay kalambigitan sa 
klaro ug tataw nga pagkahibalo sa dagan sa 
pangagamhanan kung diin isip magbubuwis nga 
lungsuranon, obligasyon og responsibilidad sa mga 
nagdumala sa kagamhanan ang igong serbisyo, 
proyekto og mga programa nga angayang ihibalik sa 
katawhan. Kay para sa katawhan, sumala sa katawhan 
og diha sa katawhan nahipatik ang politikanhong 
katungod sa aron makab-ot ang kalamboan.

Ang lungsod sa Magsaysay usa na karun ka 
hulagway sa tinuoray nga kapasikaran diha sa 
pagtratar sa tanang katungod sa katawhan. Katungod 
nga adunay serbisyo sa pagtabang sa panahon sa 
katikaran sama sa bag-ong ambulansya nga nagadala 
og nagasugat sa ospital sa masakiton, pag-asister sa 
kakulangun sa sakyanan panahon sa paglubong sa 
minatay, Municipal Health Center nga makahatag ug 
“Point of Care” Kung diin diha-diha dayun pwede 
mamahimong miyembro og makabenepisyo  sa 
Philhealth ang usa ka lumolupyo nga kabus. Dugang 
pa niini ang Magsaysay Technical School, Damayuhan 
National High School isip mga pasiunang lakang arun 
makab-ot ang tumong na mahimong libre na ang 
Edukasyon sa Magsaysay sa umaabot nga panahon;  
Bombero og rescue trucks  sa panahon sa  sunog ug 
uban pang kakulian, mga programa, serbisyo og 
proyekto nga namugna sa sulod lamang sa tulo ka tuig. 
Kini tanan nakahigmata sa katawhan na ang  
politikanhong gahum sa pagsubli sa angayang  
magdumala sa panggamhanan sa lungsod anaa diay 
sa pagtuman sa konsenysa og dili sa unsay 
mahibutang sa bulsa. 

Ang pakig-alayon sa simbahan pinaagi sa  
pagpasiugda sa Arkidayoseses sa Cagayan de Oro sa 
pagpahamtang ug programa alang sa mga kabus nga 
katawhan sa Magsaysay usa ka timailhan nga adunay 
salig og igong baruganan nga nakita-  ang matinud-
anong pagpanerbisyo sa katawhan sa lokal nga 
pangagamhanan sa Magsaysay.  Kung ang karakter, 
kinaiya, batasan og tinguha sa atong halangdong 
Mayor Rey “Rebu” B. Buhisan sukwahi og wala 
nahiangay ang mga lider sa simbahan, dili gayud 
mahiusa sa pagtambayayong. Mao sab kini ang grasya 
nga nidagayday sa Magsaysayanon nga wala nawad-
an ug paglaom diha sa panahon nga gihatag sa Ginoo 
ang maayo, t inuoray og walay puas nga 
pagpanerbisyo sa katawhan.

Ato pa bang ihikaw sa atong mga anak  ang 
kining kasamtangang pangagamhanan? Ikabaylo ba 
nato ang  kalamboan nga atong nakita sa karun?  
Nganung nahimo man sa sulod sa tulo ka tuig ang 
nagkalain-aling mga programa, proyekto og 
panerbisyo sa katawhan? Sa atong tinuod nga 
pagpamalandong bilang mga tawo nga nag-alagad og 
nagasimba sa Labawng Makagagahum, isip usa ka 
lungsuranon nagatinguha sa padayon nga kalamboan 
sa atong lungsod, ang atong konsensya magaingon sa 
angayan natong buhaton.

         Nalantaw na na ang pagtungas sa bag-ong 
adlaw diha sa  pagpanalipod alang sa  kaugmaon  
sa tinuoray nga pagpanerbisyo alang sa 
katawhan. Ang hukom sa katawhan magpadayag 
gayud sa tukmang tinguha alang sa pagpadayon 
sa kalamboan.

2

a d a y o n  n g a  g i b a g - o  s a  
kasamtangang administrasyon ni 

Presidente Noynoy Aquino o 'PNoy' ang 
nawung sa atong nasud ngadto sa tibuok 
kalibutan.  Pinaagi sa pagpaningkamot sa 
iyang mga gabinete, hinay-hinay nilang 
g i h i n l o a n  a n g  h u g a w  n g a  
pangagamhanan sa atong nasud pinaagi 
sa pag-imbestigar og pagpasaka'g kaso 
niadtong mga opisyal nga nahilambigit sa 
korapsyon sa atong gobyerno.  Isa ang 
Philippine Development Acceleration 
Fund (PDAF) o mas na-ila sa tawag nga 
'Pork Barrel' sa mga Kongresista og 
Senador ang gitutukan gayud sa 
administrasyon nga mapapha ngadtu sa 
mga abusadong kamut arun mahatag 
ngadto sa katawhan nga mao'y angay'ng 
gigahinan niining pundoha. Human nga 
midisisyon ang Korte Suprema nga 
bawion sa gobyerno ang pork barrel 
ngadto sa kamot sa mga Kongresista ug 
Senador, gitunol kini nila dirikta sa 
nasyonal nga mga ahensiya arun 
paghatag sa dugang kalamboan ngadto 
sa mga lokal nga pangagamhanan.
 A n g  B o t t o m - u p  B u d g e t i n g  
Program, usa sa mga bag-ong stratihiya 
sa atong gobyerno karun arun 

MGA BAG-ONG KAHIGAYUNAN NAANGKON PINAAGI 
SA BOTTOM-UP BUDGETING PROGRAM

by Mr. Philip Neri V. Caseres

m a h a t a g a ' g  d u g a n g  g a h u m  o g  
kahigayunan ang atong mga katawhan 
nga anaa sa ubos arun usab sila 
makatagamtam ug laing tuburan sa ilang 
panginabuhian.  Ang nasangpit nga 
programa nahimong dakong paglaum sa 
m a t a g  m u n i s i p y o ,  b a r a n g a y ,  
organisasyon o ind ib idwal  arun 
mapakgang gayud ang problema sa 
kapubr ihon  sa  mga  ka tawhang  
lungsuranon.
 Isip pagtubag sa hagit sa Bottom-up 
Budgeting, niadtong tuig 2013 nisulay ang 
Lungsod sa Magsaysay sa pagplanu sa 
mga programa o proyekto nga angay'ng 
mahatagan ug pundo sa dokumento o 
requirements arun ma-aprubahan ang 
nasangpi t  nga mga proyekto  o  
programang atong gipangayo.  Ang 
Department of the Interior and Local 
Government (DILG), diin niadtong 
panahona gipanguluhan ni kanhi 
Secretary Mar Roxas, maoy nanguna sa 
paglatag ug mga mekanismo og igong 
kahibalo ngadto sa mga local government 
units unsaon pagsugod sa nasangpit nga 
programa.  Uban ang nagkalainlaing 
ahensya og sector sa gobyerno, 
naningkamot gayud sila nga makapasar 
ug sa hangtud-hangtud mapunduhan ang 
ilang mga gidahum nga proyekto.

Ang Bottom-up Budgeting, usa ka 
programa nga naglayong hatagan ug 
tingog ang kada-lungsuranon og ipa-
usbaw ang ilang kasamtangang ubos nga 
kahimtang dinhi sa atong lungsod. 
 

Animal Health Care Program- 2,278 dogs vaccinated with Rabisin 
vaccine delivered to 1,380 dog owners last March 2015 and
1,292 animals served and 496 farmers served. 

Paghatag ug katungod sa lumadnong 
katikaran usa sa mga pagtakad sa atong 
halangdong Mayor na nagpasikad sa 
pagpalambo sa mga kaigsonan nga mga 
lumad diha sa pakig-alayon arun sa igong 
kalamboan para kanila

Ang disenyo sa ginatukod nga Food and Transport Teeminal

Ang mga baroto nga ginahatag 
para panginabuhian

Magsaysay Technical School

Bag-ong Traktora para magamit 
sa mga mag-uuma.

MGA KAGAWAD SA KONSEHO

Hon. Jose Elcid D. Ladica, Jr. 
Municipal Vice-Mayor

ili maikalimod sa hulagway sa atong lungsod sa Magsaysay ang 
mga napatigayon nga  kalamboan naglakip sa mga program, 

proyekto ug serbisyo alang sa katawhan. Kini tungod sa walay puas nga 
suporta sa mga tawo nga nagbutang kanato sa pundasyon diha sa 
pagdumala sa atong lokal nga pangagamhanan.

Tinuod gyud diay nga ang grasya sa atong Labaw nga 
Makagagahom mudagayday gayud kanato kay kita nagtambayayong 
man alang sa atong kalamboan. Ang pagpanalipod sa katungod sa 
katawhan sa atong panudlanan mao gayud ang sibyaanan sa atong 
matag-adlaw nga pagtabang sa mga nagkinahanglanan sa pag-amuma 
og asister kay adunay katakos ang atong lungsod sa pagtabang gamit 
ang atong panudlanan, koneksyon ug kagamitan. Mao man gani nga 
walay nangayo og tabang kanato nga atong nabalibaran. 

SIKAT MAGSAYSAY! Na gayud ang Magsaysay. S-erbisyo og I-
kalambo sa K-atawhan ang A-tong T-inguha sa Magsaysay.  Mao kini ang 
buot pasabot sa pulong nga SIKAT MAGSAYSAY! Kay kita man ang 
nagtinabangay aron atong makab-ot ang panerbisyo sulod lamang sa tulo 
ka tuig nga wala nato nahiaguman kaniadto.

 Nahigmata na gayud ang katawhan. Anaa sa katawhan ang 
makigbisog alang sa kalamboan. Ug sa inyong pakigbisog inyo akong 
gikuyog kay nagsalig kamo kanako. Limpyo ang akong konsensya diha 
sa pagpatigayon sa tinuod nga panerbisyo uban sa atong konseho. Tuod 
nga di malikayan nay magmulo kay tungod wala nila nasabtan o kon dili 
nila madawat ang mga kausaban na akong gipahulana. Labi na ang walay 
pili nga paghatag og hinabang sa matag nanginahanglan sa atong 
pagtratar isip amahan sa lungsod. Naa may wala makauyon nga pipila, 
ang labing importante ang nilibo ka mga kabus nga katawhan 
nahiaguman ang igong hinabang na ilang giila nga adunay katakos ang 
Mayor sa pagtabang kanila.
 Mao man gani nga inyo nang nakita ang mga kalamboan sa atong 
lungsod. Dili lamang sa pisikal nga mga proyekto mas ang paghatag og 
igong pagpanalipod sa katungod sa katawhan nga inyong gayud 
maatubang ang amahan sa lungsod sa matag oras nga inyo kining 
gikinahanglan. Usa man gihapon ako ka kabus sama ninyo mao nga 
akong masinati pud ang kalisod nga inyong nasinati sa panahon nga 
muduol kamo kanako ug mangayo og hinabang. Dili nako ihikaw ang 
paggamit sa kwarta sa atong lungsod aron kamo matabangan.
 Magdayeg kita sa Ginoo kanunay sa kalamboan nga atong nakab-
ot kay kita nakigbisog nga malampuson. Wala kamo napakyas sa inyong 
gilaoman sa usa ka amahan sa lungsod. Mao sab nga ako gihapon 
nagasalig sa Ginoo sa Iyang Grasya alang kanato nga mudagyday pa sa 
umaabot nga panahon. 

ENSAHEM
 

Nilambo na gyud ang lungsod sa Magsaysay. SIKAT na 
kay natuman na ang S-erbisyo og I-kalambo sa Katawhan ang 
A-tong T-inguha sa Magsaysay. SIKAT MAGSAYSAY!

Gikalipay ko pag-ayo ang pakigbisog sa inyong Mayor, 
Hon. Rey "Rebu" B. Buhisan aron makab-ot ang iyang plano 
para sa katawhan ug wala gayud siya mapakyas. Busa man 
isa sab ako sa naghatag ug pakig-alayon kaniya kay nakita 
nako ang iyang dedikasyon diha sa tinuoray nga 
pagpanerbisyo sa katawhan.

Congratulations sa inyong tanan kay aduna na kamo usa 
ka mantalaan. Ang Ginoo makahatag kanunay ug pangaliya 
kanato.

Hon. Peter "Sr. Pedro" M. Unabia
Congressman,1st District,Misamis Oriental
 

SAYRI ANG LUNGSOD!
By Hon. Rey "Rebu" Babaylan  Buhisan

      Municipal Mayor, Magsaysay, Mis. Or.

SIKAT MAGSAYSAY!
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