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TULOY-TULOY NA PAG-ANGAT

Pinaigting, pinalawig at sinuportahan ang mga programa laban sa lahat ng uri ng kriminalidad sa pamamagitan ng  
pakikipag-ugnayan at koordinasyon sa kapulisan, pamahalaang lokal at komunidad. Pinangunahan ang pagbuo ng mga konse-
hong tutulong sa pagpapatupad at magsusulong ng mga programang ito gaya ng Provincial Anti Drug Abuse Council (PADAC) 
at Peace and Order Council (POC).

Dahil dito, noong 2010 ay itinalaga ng Armed Forces of the Philippines (AFP) ang Pangasinan bilang “insurgency free 
province” at isa na ngayon sa mga pinakamapayapang probinsya sa Region I at sa buong bansa.

Ngayon, mas magaan at abot-kaya na ang dekalidad sa Serbisyong Pangkalusugan.

Mula taon 2009 ay tuloy-tuloy ang pagsasaayos at pagpa-
paganda ng ating 14 Provincial Government Hospitals at 
pagdaragdag ng mga makabagong kagamitan, ambulansya at 
mahuhusay na doktor. 

Dinagdagan ang total provincial hospital beds mula 585 lang 
noong 2007 ay naging 1,423 sa kasalukuyan.

Tayo lang ang lokal na pamahalaan sa buong bansa na may 
sariling 14 station dialysis center sa ating provincial hospital.

Mayroon ng PhilHealth/Point of Care sa 14 provincial 
hospitals na kung saan ay automatic ang health insurance, 
at libre ang pagpapagamot ng lahat ng miembro ng bawat 
mahirap na pamilya.

Dahil sa mahusay na proseso at de kalidad na serbisyo, ang 
ating Pangasinan Provincial Hospital sa San Carlos City at 
ang ating Provincial Health Office ang kauna-unahang 
nagawaran sa bansa ng International Organization for 
Standardization (ISO) 9001:2008 Quality Management 
System Certification. Patunay na ang ating pangkalusugang 
pamamalakad ay tugma sa Internationally Accepted Quality 
Standards o World Class Quality.

Ang Pangasinan ay tinaguriang “Region’s Best Performer 
in Hospital Management” at modelo o “benchmark” ng 
mga ibang lalawigan pagdating sa pamamahala ng hospital at 
programang pangkalusugan.

At upang ganap na mailapit ang serbisyong pangkalusugan 
sa iba pa nating kababayan, ang Provincial Government ay 
nagpatayo ng 15 Barangay Health Stations sa mga malalayo at 
liblib na barangays.

LIGTAS AT PAYAPANG PAMAYANAN

ABOT-KAYA AT DEKALIDAD NA  
SERBISYONG PANGKALUSUGAN

TULOY-TULOY NA PAG-ANGAT

MATAAS NA KALIDAD NG EDUKASYON

ANGAT AT PRODUKTIBONG AGRIKULTURA

Ang Provincial Scholarship Program ay pinalawak kung saan nadagdagan 
ng halos limang beses ang dami ng scholars mula 392 lamang noong 2007 
ay naging 2,399 scholars na ngayon.

Ngayon, mas mataas ang “Financial Grant” sa mga academic scholars na 
naging P8,000 na kada semestre.  Sa mga PSU scholars naman mula P2,000 
kada semestre ay naging P5,000 na ngayon.

Hindi rin pinabayaan ang mga imprastrakturang kailangan ng mga mag-
aaral. Mayroon ng kabuuang 1,436 silid aralan, 124 na pasilidad at gusali 
sa ibat-bang paaralan sa buong lalawigan ang ipinatayo at inayos  upang 
mabigyan ng komportableng gusali ang mga mag-aaral at guro. 

Ang Pangasinan ay pinarangalan ng Hall of Fame Award ng Department of Agriculture bilang National Agri-Pinoy Rice 
Achiever’s Awardee ng tatlong beses (2012, 2013, 2014) dahil sa patuloy na paglaki ng ating ani na umabot sa 1.120 milyon 
metric tons kumpara sa 811,037 metric tons lamang noong 2007. 

Nabigyan din tayo ng National Quality Corn Achievers Award ng 
dalawang beses dahil sa patuloy na paglaki ng ani sa mais  mula lamang 
sa 210,249 metric tons noong 2007 ay umabot sa 309,685 metric tons sa 
2015.

Ang ating cash award (P14 milyon) bilang National Quality Rice at Corn 
Achivers Awardee ay ginamit sa pagpapatayo at pagsasaayos ng Farmer’s 
Multi Purpose Building sa San Quintin, Farmer’s Pavillion at Mushroom 
Culture and Training Center sa Sta. Barbara.

Nangunguna rin ang Pangasinan sa Rehiyon I sa produksyon ng ban-
gus, mangga, talong, camote, mongo, mani, cassava, at iba pa, kaya 
tinagurian tayong “Food Basket of Region I.

Ang lahat ng ito ay ating nakamtan  dahil sa:

Pagpatayo, pagpapaganda at pagsasaayos ng mga provincial nurseries, 
field stations, fish farms at hatcheries at livestock breeding stations sa 
Bolinao, Dasol, Lingayen, Mangatarem, Natividad, Sta. Barbara, at San 
Quintin.

Pagbibigay ng loan at credit assistance facility sa mga magsasaka upang 
matugunan ang  pangangailangan sa pataba at binhi ng palay at mais, at 
iba pang pangangailangan sa pagsasaka.

Pagsasanay ng mga agricultural technicians at field personnel sa mga 
makabagong teknolohiya at modernong pamamaraan ng pagsasaka 
upang maisalin ang mga ito sa ating mga magsasaka .

Pamamahagi ng water pumps at engine sets, Pagsasaayos ng 32 Communal Irrigation System (CIS) at paglagay ng 183 Shallow 
Tube Wells (STW).  Mas lumawak ang irrigated farmlands mula 86,445 hectares noong 2007 ay naging 104,593 hectares na 
ngayon.

Mas lumawak ang suporta ng lalawigan sa produksiyon ng high value crops, fish culture at livestock raising ng ating mga 
kababayan.

At dahil sa ating patuloy na koordinasyon sa mga ahensya ng gobyerno, natuloy ang ARISEP o proyektong patubig ng San 
Roque Dam para sa higit 10 libong ektaryang lupang sakahan sa 8 munisipyo sa Eastern Pangasinan (Natividad, San Nicolas, 
San Quintin, Sta. Maria, Tayug, Balungao, Umingan, at Rosales)
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PAGSULONG SA MGA PROGRAMANG 
PANGKABUHAYAN, AT DAGDAG TRABAHO

Ngayon, hindi na kailangan ang kolateral para magkaroon ng puhunan. Hindi na kailangan pumunta pa sa Manila o 
La Union para sa Passport

Upang maiangat ang antas ng kabuhayan ng mga pangkaraniwang mamayan lalo na ng mga kababaihan, hinikayat silang 
bumuo ng grupo o asosasyon at mag-umpisa ng maliit na negosyo o proyektong pangkabuhayan.

Sa pamamagitan ng Provincial Livelihood Assistance Program, higit 175 grupo o asosasyon na may 178,028 miyembro ang 
napahiram ng P70.1 milyon puhunan sa negosyo na walang kolateral at sa napakababang interest na  4% per 6-month project 
cycle”. Lima na sa mga associations na ating natulungan ang naging cooperatiba na.

Inilunsad ang Pangasinan Credit Surety Fund (PCSF) noong 2011 para sa ating mga kooperatiba.  Dito nakakahiram sila ng 
mas malaking puhunan na walang kolateral. Sa kasalukuyan ay mayroon ng 20 na kooperatiba ang nakahiram ng humigit 
kumulang P350.43 milyon bilang puhunan. Tayo lang sa buong Rehiyon Uno ang may programang ganito at nakamit ng 
Pangasinan ang Award bilang Most Outstanding LGU in support to Credit Surety Fund noong 2012 at 2013  mula sa Bangko 
Sentral ng Pilipinas.

Mula July 2007 - December 2015 ang ating Provincial Employment Services Office (PESO) ay mayroon ng 13,244 aplikan-
teng kababayan natin ang naihanap ng trabaho sa loob at labas ng ating bansa.  Dahil dito and ating PESO ay nahirang 
ng DOLE bilang National Best PESO Hall of Fame Awardee nitong 2015 dahil sa masigasig nitong paglulunsad ng mga 
programang nakakapagbigay trabaho sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng Job Fairs/Special and Local Recruitment 
Activities. 

Upang mapangalagaan  ang mga mamamayan laban sa illegal recruitment at human trafficking, inilunsad ang “Bantay-Ba-
rangay, Tulong Hanapbuhay Program” na naglalayong magbigay ng sapat na impormasyon at kaalaman sa illegal recruit-
ment at human trafficking  at upang matulungang na ring makapagtatag ng  negosyo at kabuhayan ang mga pamilya ng 
OFWs. Ang programang ito ay naging modelo sa buong Pilipinas dahil  Pangasinan ang kauna-unahang lalawigan na 
gumawa nito upang makatuwang ang Overseas Filipinos at pamilya nila sa development programs ng lalawigan.

Dahil sa tulong ng ating Sangguniang Panlalawigan , nagtayo ng Branch/Field Office ang Department of Foreign Affairs sa 
Calasiao para mas malapit at mabilis ang pagkuha ng passport.

TULOY-TULOY NA PAG-ANGAT

Ang Narciso Ramos Sports and Civic Center ay tumatak sa isipan ng mara-
ming turista dahil sa isinagawang Palarong Pambansa noong 2012. Naging 
benchmark o modelo tayo dahil sa mataas na kalidad ng sports development 
at katangi-tanging pagdaraos ng malalaking sports events, lokal man o 
nasyonal.

Sa kasalukuyan, isinusulong and pagtatatag ng Sports Academy para sa mga 
kabataan upang mangasiwa sa paghuhubog at pagsasanay ng mga atletang 
Pangasinense upang manguna sa iba’t ibang larangan ng palakasan, lokal man 
o pandaigdigan. 

Ngayon, mas malayong maganda at mas maayos ang 
buong Pangasinan. 

Inayos at pinaganda ang lahat ng mga probinsyal 
buildings sa loob at labas ng Capitol Compound. 
Ngayon, ang ating kapitolyo ay kilala at itinuturing na 
pinakamaganda sa buong bansa. Ang Kapitol Com-
plex ay naging sentro ng turismo hindi lang sa mga taga 
Pangasinan kundi pati na rin sa mga taga ibang lugar at 
mula sa pangatlong ranko noong 2007, ay 
nangunguna na ngayon na probinsya sa Region I na 
dinarayo ng mga bisita at turista.

Dahil sa binuong Research Committee ay nalaman na 
ang April 5, 1580 ay ang Opisyal na pagkakatatag ng 
Pangasinan  bilang isang Probinsya.  Simula 2010 ay 
taunan na natin ipinagdiriwang ang “Agew na 
Pangasinan” tuwing April 5.

Kasabay nito ay ang paggawa ng awiting “Luyag Ko 
Tan Yaman” na siyang Panlalawigang Himmo upang 
maipadama ang respeto at pagmamahal sa lalawigang 
sinilangan. 

Inilathala ang aklat na “Pangasinan, Pinablin Dalin” 
na magsisilbing pangunahing sanggunian ng kasaysayan 
at kultura ng Pangasinan at paglimbag ng “Pangasinan 
Ortograpiya” na magsisilbing basehan sa paraan ng 
paggamit ng isang tiyak na sistema ng pagsulat ng 
salitang Pangasinan.

Inilunsad noong 2011 ang “Balitok A Tawir” (Golden 
Heritage) upang maipalaganap ang pagpapahalahaga at 
pagmamahal sa ating sariling kulturang nakagisnan sa 
pamamagitan ng paligsahan sa sayaw, awit at sarswela at 
ang taunang “Literacy Contest” o Kurit 
Panlunggaring tuwing selebrasyon ng Agew na 
Pangasinan upang mas lalong maipalaganap ang salitang 
Pangasinan sa lalawigan.

PROGRAMANG PANGKABATAAN AT PAMPALAKASAN

MAUNLAD NA TURISMO, SINING AT KULTURA
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May 257 na karaniwang empleyado ang nagkaroon ng katuparan 
ang pangarap na magkaroon ng sariling tahanan sa Villa Maniboc 
Socialized Housing Project Phase I at 134 units pa ang ipagkakaloob 
sa Phase II. Isa pang housing project ng Probinsiya, ang Estuario 
de Grande Village Project na may kapasidad na 275 kabahayan ang 
tumatanggap na rin ng mga aplikante. 

Mahigit 800 pamilya na dating nakatira sa di ligtas na lugar gaya ng 
tabing-ilog, baybayin, at estero ang nailipat sa Lingayen Gulf 
Resettlement Site Phase I, at kasalukuyang inaayos na rin ang 2.4 
hektaryang Aplaya Resettlement Project upang malipatan ng 
karagdagan pang 317 na pamilya na nasa katulad na sitwasyon.

Dahil sa pinaigting na pagpapatupad sa programa para sa mga 
iskwater, nahirang ang Pangasinan bilang 2013 LGU Best Practice Awardee on the Drive Against Professional Squatters and 
Squatting Syndicates noong Oktobre 25, 2013 ng Housing and Land Use Regulatory Board. 

Ang kapakanan ng mga basic sector sa lalawigan ay nananatiling prioridad ng kasalukuyang administrsyong probinsyal. Naipatayo 
noong 2014 ang Crisis Intervention Center sa Lingayen upang tugunan ng 24/7 ang pangangailangan ng mga bata at babaeng 
naabuso at mga batang nalilihis sa tamang landas. Sa kasalukuyan ay nag-iisa sa Rehiyon I na accredited bilang Level 1 sa Standards 
Bureau, DSWS, Quezon City.

Naglalaan ng taunang pondo ang Probinsya upang lubusang maipatupad ang mga programa para sa may kapansanan at Senior 
Citizens. 

Ngayon, mas malinis, mas ligtas, at mas luntian ang Pangasinan.

Dahil sa ating pagtutulungan ay naging matagumpay ang  ating proyek-
tong “Ilog Ko, Bilayen Tan Aroen Ko”. Naibalik ang buhay, kalinisan at 
kagandahan ng mga kailogan. Naging Regional Champion sa LGUs Best 
Practice ang Ilog Ko, Bilayen Tan Aroen Ko. Nalinis at  naalis ang mga 
ilegal na istruktura sa 198 kilometro ng Agno River at mga sangang ilog 
nito.

Tuloy-tuloy ang ating pagtatanim ng mga bakawan sa tabing ilog at coastal 
areas. Pangasinan lamang ang mayrong Mangrove Nursery sa buong 
Rehiyon Uno. Sa ating magandang pamamalakad ng Coastal Resource 
Management Program (CRMP), ang Pangasinan ay naging Hall of Fame 
Awardee as Best LGU - Coastal Resource management Program 
wImplementer (2008, 2009, 2010)

Umabot na rin sa  1,262,680 forest at fruit tree seedlings mula sa anim na provincial nurseries ng ating lalawigan ang 
naipamahagi sa ibat-ibang grupo, eskuwelahan at indibidwal para itanim sa kabundukan at kapatagan.

At dahil sa inyong pakikipagtulongan, ang Pangasinan ay pinarangalan bilang Cleanest, Safest and Greenest Province in 
Region 1 sa dalawang magkasunod na taon (2013 and 2014).
 
Ngayon ang probinsiya ay mas higit na handa at organisado sa pagresponde at pagtugon sa anumang uri ng sakuna at 
kalamidad. Sa katunayan ang Pangasinan ay nakamit ang Gawad Kalasag Exceptional DRRM Award na ginawad ng Office 
of Civil Defense Region I nitong 2015 bilang pagkilala sa hindi mapantayang pagsuporta, pagaksyon, at pagresponde sa 
mga sakuna at kalamidad na dumarating sa probinsiya.

MURA AT DESENTENG PABAHAY AT IBA PANG SEBISYONG PANLIPUNAN

PANGANGALAGA SA KALIKASAN AT KAHANDAAN 
SA ANUMANG SAKUNA

TULOY-TULOY NA PAG-ANGAT

SUPORTANG PANG-IMPRASTRAKTURA (DAAN, TULAY, AT IBA PA)
Ngayon, mas maginhawa at mas maunlad ang takbo ng buhay ng mga mamamayan sa Pangasinan. 

Nakapagpaayos at nakapagpatayo ng 
mga mahahalagang  imprastraktura 
tulad ng mga daan, tulay, gusali, 
ospital, paaralan at iba pang mga 
pangsuportang imprastraktura at 
pasilidad mula Hulyo 2007 - 
Mayo  2016 na ginastusan  ng mahigit 
P4.906 Bilyon.
 
Kabilang dito ang pagkukumpuni 
at pagsasaayos ng may 2,936.63 
kilometrong Provincial Roads at 
7,422.73 l.m. na Provincial Bridges.  
Ngayon, mula 119.53 kms.  noong 
2007,  22.32 kms. provincial roads na 
lang ang  hindi sementado o aspalta-
do, ngunit 7.221 kms dito ay naka-
programang gawin ngayong 2016. 
Lahat na rin ng ating mga Provincial 
Bridges ay yari na sa matibay at per-
manenting istruktura.  

Umabot na rin sa 1,145.79 kilometrong municipal/ city/ barangay roads at 3,629.90 l.m. na barangay bridges ang naisaayos 
bilang tulong sa mga lokal na pamahalaan. Mas marami na ngayon kaysa noong 2007 ang mga municipal at barangay roads 
na aspaltado o konkreto lalo na yong papunta sa mga pangunahing tourist spots sa Pangasinan.

Noong 2011, dahil sa maganda nating pamamalakad sa ating lalawigan pamahalaan, tayo ay nakatanggap ng insentibo mula sa 
DILG - Local Government Support Fund (LGSF) at  Performance Challenge Fund na nagkakahalaga ng kabuuang Php 50  Mi-
lyon na ginamit sa pagkongkreto ng Manleluag Road sa Mangatarem, Napudot Road sa Balungao at pagkonstrak ng Ambonao 
RCDG sa Calasiao, pagkongkreto ng Bobonot-Tambobong Road sa Dasol at pagpapatayo ng 3 Classroom School building sa 
Infanta Integrated School, Infanta.

Sa taong 2012 at 2014, tayo ulit ay nakatanggap ng insentibo mula sa DILG-PCF (SGH/SGLG) na nagkakahalaga ng Php 14 
Milyon na ginamit sa pag aspalto ng Pao-Pozorrubio Provincial Road sa Pozorrubio at sa rehabilitasyon ng Urdaneta-Cili Jct, 
Road sa Binalonan.

At dahil sa maayos at mabilis na implementasyon ng ating mga proyekto, tayo ay muling nabigyan ng DILG noong 2015 ng 
karagdagang pondo (incentive) na nagkakahalaga ng Php 56.0 Milyon na ilalaan uli natin para sa pagkongkreto ng mga Provin-
cial Roads ngayong 2016.

Sa binuo nating Provincial Electrification Task Force kasama ang apat (4) na Electric Cooperatives sa probinsya, napabilis ang 
pagpapailaw sa 417 sitios mula sa 423 sitios ng di pa naaabot ng kuryente. Higit sa 12,000 pamilya ang nabiyayaan ng Sitio Elec-
trification Projects at ang natitira pang 6 sitios ay nakaprogramang magkaroon ng ilaw ngayong  2016. 
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MABILIS, DEKALIDAD AT TAPAT NA SERBISYO

TAMANG DIREKSYON AT MAKABULUHAN 
AT EPEKTIBONG MGA PROGRAMA

Sa pamamagitan ng Provincial 
Productivity and Quality Management 
Program gaya ng 5S of Good 
Housekeeping, Citizen’s Charter, Public 
Assisstance Desk at Client Feedback and 
Satisfaction Survey System, naging mas 
mabilis at mas mahusay ang paglilingkod 
at pagbibigay ng serbisyo sa ating mga 
kababayan at kliyente.

Base sa Client Feedback Survey/Report, 
na kinalap mula mismo sa mga kaba-
bayan at bisitang pumupunta sa ating 
mga tanggapan at ospital, patuloy na 
tumataas ang Client Satisfaction Index sa 
serbisyo ng ating mga tanggapan at os-
pital. Mula sa 3.59 noong 2011, umakyat 
ito sa 4.16 noong 2015, kung saan ang 5 
ang pinakamataas na score sa antas ng 
pagku-kumento sa ating mga serbisyo.

At bilang pagkilala sa katapatan sa serbisyo, itinaas ang sweldo ng mga empleyado ng Pamahalaang Panlalawigan ng anim 
na beses.  Mula sa buwanang sweldo na Php5,082.00 ng pinakamababang posisyon noong 2007, ito ay naging Php9,478.00 sa 
kasalukuyan.

At upang mapangalagaan ang kalusugan ng bawat empleyado at bigyang pugay ang mga natatanging opisina at empleyado, 
inilunsad ang Provincial Health and Wellness at Employee Awards and Recognition programs.

Ipinapakita ng mga opisyal na datos na galing mismo sa Philippine Statistics Authority / National Statistics Coordination 
Board (PSA-NSCB) na ang ating pamamahala at mga programang ipinatupad ay mas epektibo at mas makabuluhan.

Ayon sa Family Income and Expenditure Survey ng PSA, sa loob ng anim na taon (2006-2012), mas mabilis  at tuloy-tuloy ang 
pagbaba ng poverty incidence sa Pangasinan kumpara sa 3 probinsya sa Region I, at sa boung bansa.

At patuloy ang ating pagtulong sa mga kababayan upang maibsan ang kahirapan at matugunan ang kanilang pangunahing 
pangangailangan sa pamamagitan ng ating mga programa.

Comparative Poverty Incidence among Families
Four Provinces in Region I, 2006, 2009, and 2012 (Full Year)

Poverty Incidence among Families (%) Reduction
2006-20122006 2009 2012

Philippines 21.0 20.5 19.7 1.3
Pangasinan 21.8 17.2 14.9 6.9
La Union 20.8 22.4 15.3 5.5
Ilocos Sur 16.4 13.4 13.7 2.7
Ilocos Norte 13.7 11.1 8.4 5.3


