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OpISyAL NA LAThALAIN NG TANGGApAN NI BOArd MEMBEr rOLANdO E. BONOAN, Jr.

Tinutulan ni
BM Bonoan

Mariing tinutulan ni Board Member rolando E. Bonoan, Jr. ang 
panukala ng Commission On audit o COa na ilagay ng Kongreso sa 
national Budget ang bahagi ng Pamahalaan mula sa kita ng Camago-
Malampaya natural gas Project upang gamiting pambayad sa mga interes 
ng pagkakautang ng bansa.

Mas matatatag na Blood Donation Program 

Ani BM Bonoan, ang rekomendasyon ng 
COA ay labag sa mga probisyon ng Local 
Government Code na nagsasaad ng 40% na 
karampatang bahagi ng lokal na pamahalaan 
kung saan matatagpuan ang pambansang 
yaman. Dagdag pa rito ang nakabinbing 
usapin kung saan nanalo ang Pamahalaang 

Panlalawigan sa Petition for Declaratory 
Relief na isinampa nito sa Regional Trial 
Court matapos maglabas ng desisyon ang 
korte noong ika-16 ng Disyembre, 2005. Ang 
naturang kaso ay inapela ng Pamahalaang 
Nasyunal at kasalukuyang dinidinig sa Korte 

______________________________

sundan sa p. 3

______________________________

sundan sa p. 4

DAhiL sa patuloy na suliranin sa kakapusan 
ng suplay ng dugo sa buong lalawigan, 
inihain ni Board Member Rolando E. 
Bonoan, Jr. ang resolusyong naglalayong 
palakasin ang Blood Donation Program 
sa lalawigan. ito ay upang matugunan ang 

malaking pangangailangan lalo na ng mga 
kapus-palad nating kababayan na walang 
kakayahang magbayad ng kinakailangang 
dugo ng pasyente. 

Sa kanyang resolusyon, inilatag ni 
BM Bonoan ang mga programang dapat 

ipatupad upang maging ganap ang Blood 
Donation Program sa buong lalawigan 
kabilang na ang pagtatalaga ng mga 
blood centers/stations sa mga bayan na 
inirekomenda ng Kagawaran ng Kalusugan 

Pogs, paano na kung 
mapunta sa nat’l budget 
ang Malampaya share 
ng Palawan? ‘Di na ako lalo lalaki 

nyan Tagz! Para na 
rin akong tinapakan 
ni P-noy!

Paglalagay ng Malampaya 
Funds sa National Budget
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EDITORYAL

Pagkalipas ng isang taon, isang pagbabago ang naganap 
sa Sangguniang Panlalawigan kamakailan--Ang 
reorganisasyon sa mga komite na pinamumunuan ng mga 

myembro ng Provincial Board. Nagresulta ito ng pagsibol ng 
Majority at Minority Bloc sa Sanggunian. 

Ang Majority Bloc ay binubuo nina BM Bonoan, BM Arzaga, BM 
Abueg, BM Pablico, BM Pineda, Ex-Officio BM Sharon Abiog-
Onda, Ex-Officio BM Zabala, at Ex-Officio BM Jelena Mai Gicanal. 

Ang Minority Bloc ay kinabibilangan nina BM Acosta, BM 
Alvarez, BM Batul, BM Llacuna, at BM Roxas.

Nag-ugat ang re-organisasyon matapos mag ‘abstain’ 
at hindi sumuporta ang kasalukuyang Minority Bloc sa 
ilang mahahalagang resolusyon na inihain sa Sangguniang 
Panlalawigan kamakailan kabilang na ang pagtanggi ng 
minorya na sumporta sa resolusyong inihain ni BM Arzaga 
na nagpapahayag ng patuloy na pagsuporta sa liderato ni 
Gob. Mitra. Maliban dito, isang miyembro ng minority bloc ang 
hindi rin sumuporta sa P250 million loan ng Pamahalaang 
Panlalawigan para sa mga mahahalagang programa at proyekto 
na dapat ay agarang maipatupad sa buong Lalawigan. Dagdag 
pa rito, nag-abstain ang minorya sa resolusyon na inihain ni 
BM Bonoan na nananawagan sa lahat ng sektor na maging 
mapayapa at sumunod sa itinatadhana ng batas sa paghahanap 
ng katarungan kaugnay ng pagkakapaslang kay Dr. Ortega, at 
iwasan ang paggamit ng kalayaan sa pagpapahayag para sirain 
ang reputasyon ng sinumang indibidwal ng walang basehan at 
alimurain ang mga ahensya ng pamahalaan na nagpapatupad ng 
batas. Hindi rin sinuportahan ng Minority Bloc ang panawagan sa 
resolusyon na ‘re-affirmation of support’ sa liderato ni Gob. Mitra

Sa panayam kay Board Member Rolando E. Bonoan, Jr. 
at kasalukuyang tumatayong Majority Floor Leader (South), 
tinuran niya na mahalaga sa mga opisyal at nanunungkulan 
sa pamahalaan na may iisang direksyon na tinatahak sa 
pagpapatupad ng mga proyekto at programa para sa lalawigan.

Kaya nga po ang tanong dito, paano nga naman tatakbo ng 
maayos ang pamumuno ni Gob. Mitra kung yung mga humahawak 
ng mga sensitibong komite ay hindi makapagpahayag ng suporta 
sa kasalukuyang administrasyon? Hindi ito makabubuti sa 
kapakanan ng mga kababayan natin. Maraming programa at 
proyekto ang mabibinbin at hindi maisasakatuparan. Sa ganitong 
sitwasyon, kailangan ang reorganisasyon para matiyak na 
maisulong at maipatupad ang mga programa ng Pamahalaang 
Panlalawigan. 

Gayunpaman, ang pagkakaroon ng Majority at Minority Bloc 
sa Sangguniang Panlalawigan ay hindi nangangahulugan upang 
samantalahin ng mayorya ang kapangyarihan nito sa ilalim ng 
demokratikong kaparaanan at hindi rin pagkakataon ito para 
harangin ng minorya ang anumang panukala na nagsusulong ng 
pangkalahatang interes at kapakanan ng ating mga kababayan, 
kundi upang magkaroon ng higit na malalim at maayos na 
deliberasyon sa pag-aapruba ng mga napapanahong resolusyon 
at ordinansa at maisulong ang isang mabuting pamamahala sa 
ating Lalawigan tungo sa higit na ika-uunlad ng ekonomiya at 
ikagaganda ng buhay ng ating mga kababayan. 

Reorganisasyon
iNihAiN ni Board Member 
Boy Bonoan ang resolusyon 
na nag-aatas sa Provincial 
Information Office (PIO), katuwang ang Provincial Health 
Office (PHO) at Department of Health (DOH) na lalo pang 
palawigin ang kampanya laban sa nakamamatay na sakit na 
“Dengue” sa Lalawigan ng Palawan.

Sa kanyang resolusyon, binigyang diin ni BM Boy Bonoan 
ang higit pang pagpapaigting at papapalawig ng “Education 
and information Campaign” sa pangunguna ng mga naturang 
ahensya ng Pamahalaan sa buong Lalawigan. Dahil aniya, taun-
taon na lamang ay paulit-ulit pa ring nagiging suliranin ng mga 
Palaweño ang naturang sakit na “Dengue” at tumataas pa ang 
bilang ng mga nagkakasakit ng “Dengue” at namamatay dahil 
dito. 

Sa datos na isinumite ng mga pagamutan at Rural health 
Units (RHU) lumalabas na ang sakit na “Dengue” ay laganap 
na kumakalat sa buong Lalawigan hindi lamang sa mga 
piling lugar. Ang mga nasabing kaso ng pinaghihinalaang 
“Dengue” ay mula sa Bayan ng Aborlan, Balabac, Bataraza, 
Brooke’s Point, Coron, El Nido, Linapacan, Narra, Quezon, 
Rizal, Roxas, San Vicente, Sofronio Española, at Taytay. 
Dahilan ito upang ihain ni BM Boy Bonoan ang resolusyon 
na nananawagan sa mga naturang ahensya ng Pamahalaan, 
katuwang ang mga Lokal na Pamahalaan, na pangunahan 
ang higit pang pagpapalawig at pagpapakalat ng kabatiran at 
impormasyon sa mga Palaweño upang maiwasan at ma-kontrol 
na ang sakit na “Dengue”, at mailigtas ang buhay ng ating mga 
kababayan. Ang naturang resolusyon ay agad na inaprobahan ng 
Sangguniang Panlalawigan.

Kampanya Laban 
sa Dengue
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Si BM Bonoan kasama ang mga mag-aaral ng Pulot Shore Elementary School, Sofronio Española 
matapos mamahagi ito ng mga aklat bilang bahagi ng kanyang ‘Libro para sa Batang Bibo Program’.

Akreditasyon ng mga Tour Guides at 
Pangunahing Tourism Enterprises
Sa dalawang magkahiwalay na 
resolusyon na ihahain ni BM Bonoan 
sa regular na sesyon ng Sangguniang 
Panlalawigan noong ika-19 ng abril 2011, 
ipinapanukala ni BM Bonoan na tutukan ng 
mga lokal na pamahalaan ang pagsasanay 
ng mga tour guides at ang pagkakaroon 
ng akreditasyon ng mga ito at mga 
pangunahing establisyementong pang-
turismo sa department of  Tourism o dOT 
ayon sa itinatakda ng  Ra 9593 na kilala sa 
tawag na “Tourism act of 2009”.

ayon kay BM Boy Bonoan, lubhang 
napakahalaga para sa lalawigan na 

pagtuunan ng pansin ng mga lokal na 
pamahalaan ang nasabing panukala upang 
magkaroon ng pang-nasyunal na antas 
na pagkilala ang ating mga tour guides at 
mga establisyementong pang-turismo lalo 
na’t kilala ang Palawan bilang isa sa mga 
pangunahing tourism destinations ng bansa.

ani BM Bonoan, ang nasabing 
akreditasyon mula sa departamento ng 
Turismo ay higit na magpapataas sa 
antas ng serbisyo ng turismo sa lalawigan 
at magbibigay ng higit na seguridad 
at benepisyo hindi lamang sa mga 
stakeholders ng turismo sa lalawigan kundi 

sa mga turistang bumibisita bunsod ng mas 
maayos at epektibong serbisyo sa larangan 
ng tour guiding.

dahil dito, umaasa si BM Bonoan na 
positibo itong tutugunan ng mga lokal na 
pamahalaan para sa higit na ikasisigla 
at ika-uunlad ng industriya ng turismo sa 
lalawigan.

Isinasaad ng Ra 9593 o “Tourism act 
of 2009” na magkaroon ng mandatory 
accreditation mula sa department of 
Tourism ang mga tour guides at primary 
tourism establishments bago mabigyan ng 
lisensya mula sa lokal na pamahalaan.

Suprema . Dahil dito, isang resolusyon ang 
inihain ni BM Bonoan sa regular na sesyon ng 
Sangguniang Panlalawigan noong ika-11 ng 
hulyo, taong kasalukuyan upang ipahayag ang 
mariing pagtutol sa nasabing rekomendasyon 
ng COA. 

Sa kanyang resolusyon ay pinaalalahan ni 
BM Bonoan ang tanggapan ng Pangulo at lahat 
ng mga kaugnay na ahensya ng Pamahalaan na 
kilalanin ang karapatan ng Palawan sa bahagi 
nito sa Malampaya at hindi dapat gastusin o 
ipanukala sa kongreso na ilagay ang naturang 

pondo sa National Budget upang gawing 
pambayad sa pagkakautang ng bansa habang 
dinidinig pa ang kaso.

Nais ni BM Bonoan na sundin ng lahat 
ng ahensya ng pamahalaan kung ano ang 
isinasaad ng Local Government Code para 
bigyang proteksyon ang interes at karapatan 
ng mga apektadong sektor lalo na ang 
lalawigan ng Palawan kung saan matatagpuan 
ang Malampaya. “Kailangang maiparating 
natin sa COA ang ating posisyon sa kanilang 
panukala dahil maaaring magkaroon ito ng 

negatibong epekto sa ating legal na karapatan 
sa Malampaya,” dagdag na pahayag ni BM 
Bonoan.

Umaasa si Board Member Bonoan na sa 
pamamagitan ng resolusyong kanyang inihain 
ay magkaroon ng linaw ang naturang usapin at 
tuluyan nang mapakinabangan ng lalawigan 
ang karampatang bahagi nito mula sa kita 
ng Camago-Malampaya Natural Gas Project 
na sakop ng lalawigan ng Palawan. Ang 
naturang resolusyon ay agad na inaprobahan 
ng Sangguniang Panlalawigan.

BM Bonoan Tinutulan Paglalagay... mula sa pahina 1



 4    I    BONOAN REPORT AGUSTO 2011

UPANG higit na mapangalaan at mapag-
yaman ang “cultural heritage tourism” ng 
lalawigan ng Palawan, isang ordinansa ang 
inihain ni Board Member Rolando E. Bonoan, 
Jr. sa regular na sesyon ng Sangguniang 
Panlalawigan noong ika-7 ng hunyo, taong 
kasalukuyan.

Ang ordinansang tinawag na “Bantay 
Kultura” ay ini-akda ni Board Member 
Rolando E. Bonoan, Jr. sa layunin na maitaas 
ang kamalayan ng mamamayang Palaweño sa 
pangkulturang ari-arian o yaman ng Palawan.  
Aniya, napapanahon ang pagpasa ng naturang 
ordinansa dahil sa patuloy na pag-unlad ng 
turismo ng lalawigan lalo na ang atraksyon ng 
pamanang lahi na dito lamang matatagpuan sa 
Palawan. Kasama sa mga dapat mapangalagaan 
ay ang mga pang-kulturang impormasyon 
at ebidensiya; mga siyentipikong pagtuklas; 

Bantay Kultura ng Lalawigan ng Palawan
ini-akda ni Board Member Bonoan

artifacts, halaman at hayop na tanging sa 
lalawigan lamang matatagpuan.

Sa katunayan hangarin ni Board Member 
Bonoan na magkaroon ng maayos na 
imbentaryo ng lahat ng pang-kulturang yaman 
ng lalawigan upang mabigyan ang mga ito 
ng karampatang pagkilala at proteksyon.  
hinihikayat ni Board Member Bonoan 
sa pamamagitan ng ordinansang “Bantay 
Kultura” ang mga kolektor at pangkulturang 
institusyon na ipa-rehistro sa National 
Museum of the Philippines ang mga koleksyon 
na nasa kanilang pag-aari at pangangalaga.  
Kailangang mailagay na sa talaan ng National 
Museum ang mga natagpuang pang-kulturang 
ari-arian dito sa Palawan upang hindi na ito 
madala pa sa ibang bansa.

ipinanukala rin ni BM Bonoan ang 
pagtatalaga ng Palawan Culture and the Arts 

Council o PCAC na siyang babalangkas ng 
mga programa at polisiyang ipapatupad sa 
lalawigan ng mga kinauukulang ahensya ng 
Pamahalaan bilang pagtugon sa umiiral na 
batas kaugnay ng pang-kulturang ari-arian ng 
bansa.

Dagdag pa rito, nais ng bokal mula sa 
ikalawang distrito ng Palawan na mahinto na 
ang illegal trafficking ng mga pangkulturang 
ari-arian sa lalawigan upang matigil na rin ang 
pagsasamantala ng mga kolektor at “dealers” 
sa walang pakundangang pagbebenta ng mga 
ito.

Umaasa si BM Bonoan sa positibong 
pagtugon ng mga lokal na pamahalaan at 
mga kinauukulang ahensiya sa nabanggit na 
ordinansa para sa preserbasyon ng mga pang-
kulturang ari-arian na bahagi ng mayamang 
kasaysayan at kultura ng Palawan.

o DOh. Sa kasalukuyan, tanging ang bayan 
ng Brooke’s Point sa Southern Palawan ang 
may blood station na naitatag at nagsisilbi 
sa mga karatig na munisipyo ng lalawigan. 

Kaugnay nito, mariing iminumungkahi 
ni BM Bonoan sa mga lokal na pamahalaan 
na gawing regular na programa ang 
pagkakaloob ng dugo at paglalaan ng 
pondo ng mga naturang munisipyo kung 
saan ilalagay ang mga blood stations na 
inirekomenda ng DOh.

Maliban dito, hiniling din ni BM Bonoan 

na pag-aralan ng mga lokal na pamahalaan 
ang pakikipagtulungan sa Philippine 
National Red Cross o PNRC kaugnay ng 
inilunsad nitong ‘Blood Samaritan Program’ 
kung saan ang mga lokal na pamahalaan 
ay maaaring magdeposito o maglaan ng 
pondo sa naturang ahensya na gagamitin 
para matulungan ang mga mahihirap na 
pasyente mula sa iba’t-ibang munisipyo 
na walang kakayahang magbayad ng 
dugo. Ang makikinabang dito ay ang mga 
irirekomenda ng LGU upang maging 

benepisaryo ng pondong inilaan.
Ani Board Member Bonoan, magiging 

matagumpay ang programang ito kung ang 
Pamahalaang Panlalawigan, mga munisipyo, 
ang Kagawaran ng Kalusugan, Philippine 
National Red Cross, at mga kaugnay na 
Non-Governmental Organizations ay 
magtutulong-tulong sa pagpapatupad ng 
nasabing programa. inihain ni BM Bonoan 
ang naturang resolusyon kaalinsabay ng 
pagdiriwang ng National Blood Donors’ 
Month noong buwan ng hulyo.

Matatag ng blood donation program... mula sa pahina 1

Si BM Bonoan ang 
tumanggap kay U.S. 
Navy Rear Admiral 
Thomas Carney nang 
mag ‘courtesy call’ ang 
mga ito sa tanggapan ng 
Gobernador.

Tinanggap ng mga opisyales ng Brgy. Alfonso 
XIII, Bayan ng Quezon ang tulong ni BM Bonoan 
para sa pagsasa-ayos ng Day Care Center.


