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Ang bilis nga naman ng panahon, sa isang iglap, isang taon na 
pala ang lumipas. Nagsimula ang pagbuo ng aking mga pang-
arap sa Lungsod ng Valenzuela bilang Kongresista at Punong 
Lungsod, at naghangad na mapaunlad ang antas ng pamumuhay 
at kalagayan ng siyudad para sa mga naninirahan at nagnenego-
syo rito. Ngayon, pribilehiyo kong maituturing na makapagling-
kod sa ating mga kababayan mula Luzon, Visayas hanggang 
Mindanao bilang isang senador.

Sa aking pagbabalik-tanaw, hindi ko mapagtanto kung gaano ka-
bilis tumatakbo ang oras nang ako ay umupo sa aking opisina sa 
Senado sa unang pagkakataon, habang nakikinig o naghahayag 
ng talumpati sa plenaryo sa Unang Regular na Sesyon ng ika-17 
na Kongreso, nagpapangasiwa at dumadalo sa mga pagdinig, o 
dumadalo sa mga speaking engagement mula sa paanyaya ng 
iba’t ibang organisasyon o lokal na pamahalaan.

Unang beses kong pinirmahan at isinumite sa Senado ang ilan 
sa aking prayoridad na mga panukalang batas tulad ng “Free 
Higher Education Act,” “Proof-of-Parking Space Act,” “Nutri-Sk-
wela Act of 2016,” at “The Continuing Education for Teachers 
Act.” Ngayon, patuloy ang paglawak ng aking kaalaman at pagy-
abong ng karanasan na nagsisilbing tugon sa pag-akda ng iba at 
mas marami pang mga panukala.
 

Sa pagdaan ng mga araw, linggo, at buwan, nadagdagan ito 
nang nadagdagan hanggang sa kasalukuyan ay mayroon nang 
isinumiteng 74 panukalang batas kung saan ang inyong lingkod 
ang pangunahing may-akda, 13 resolusyon, at pitong panu-
kalang batas na iniakda ng mga kapwa-senador kung saan ako 
naman ay katuwang.
 
Para bang kahapon lang nang una kong maramdaman ang mag-
kahalong sabik at kaba habang tinututukang matupad ang pang-
arap na maisakatuparan ang panukalang batas na naglalayong 
gawing libre ang edukasyon ng mga kolehiyo sa buong bansa. 
Halos hindi kapansin-pansin na sa aking unang taon sa Sena-
do, malaki ang naging progreso sa kauna-unahang panukalang 
aking inihain na Free Higher Education Act.

Hindi maitatago ang tuwa nang maipasa na ito sa nasabing in-
stitusyon, at mas tumindi pa ang galak na aking naramdaman 
sa pagsuporta ng iba pang mambabatas para sa adhikaing ito. 
Ngayong pirma na lamang ng Pangulong Rodrigo Duterte ang 
hinihintay, malapit nang mapakinabangan ng mas nakararaming 
kabataang Pilipino ang libreng edukasyon para sa lahat.

Sa haba ng aking paglalakbay, maraming kaganapan ang 
nangyari, maraming kaalaman at impormasyon ang nakalap, at 

maraming aral na natutunan. Umpisa pa lamang ito ng aking pa-
nunungkulan at marami pa ang dapat gawin para matugunan ang 
inyong mga pangangailangan. 

Sa Ikalawang Regular na Sesyon na opisyal na nagsimula ngay-
ong buwan ng Hulyo, panibagong taon na naman ang tatahakin. 
Bagong mga ideya at karanasan ang nakaabang upang makaga-
wa ng mga kakailanganin pang batas para sa mas progresibong 
ekonomiya, at mas matatag at sulit na kuryente para sa bawat 
kabahayan ng ating pamilya.
 
Kung hindi dahil sa inyong tiwala, dasal, at suporta, tiyak 
nananatiling hanggang pangarap na lang ang mga hangarin ko para 
sa bayan. Patuloy lang po ang mga nasimulan sa nagdaang taon at 
tatrabahuhin pa ang mga sisimulan pa lang na adhikain.
 
Higit sa lahat, pagsisikapan pa nang husto ang trabaho ng isang 
mambabatas para sa anumang pagsubok ang dumating, hindi 
tayo magpapatinag.

Maraming salamat sa isang taong nagdaan at sa mga susunod 
pang taon na kayo ay aking makakasama.





Mga karanasan at kaalamang nakalap
sa loob at labas ng bansa

sa unang taon ni Senator Win



Ang magkaroon ng magandang trabaho; 

maluwag, malinis, at ligtas na mga 

kalsada; walang perwisyo dala ng mabigat 

na daloy ng trapiko; murang halaga ng 

kuryente; maranasan ng mga kabataan 

ang karapatang makapag-aral ng walang 

bayad; makakain ng masustansyang 

pagkain sa eskuwela ang mga bata; at 

mabilis na pagproseso ng mga dokumento. 

Ilan lamang ito sa hinahangad ng pamilyang 

Filipino para sa hinaharap, ayon sa isang 

pag-aaral ng pamahalaan.

Sa pag-aakda ng mga panukalang batas 

ni Senator Win, inspirasyon niya ang mga 

karanasan, obserbasyon, at impormasyon 

na kanyang nakakalap mula sa mga 

ordinaryong mamamayan at opisyal ng 

gobyerno sa iba’t ibang lugar na kanyang 

binibisita. Nagbibigay-daan ito upang 

mapag-aralan niya nang husto ang mga isyu 

at hanapan ng lunas ang mga problemang 

kinahaharap ng lipunan. 

Layon niya ito upang makapag-ambag ng 

kontribusyon na makamit ng pamilyang 

Filipino ang pangarap na simple at 

komportableng buhay. Gaya ng karamihan sa 

atin, asam din niya ang bansang may matatag, 

maginhawa, at panatag na pamumuhay.

 

Para sa simple at komportableng buhay 

ng bawat pamilya, nag-aakda ang mga 

mambabatas tulad ni Senator Win ng mga 

panukalang batas upang makamit ito.

Makikita ang tsart sa ibaba ng bilang ng 

kanyang mga inihaing Authorship, Co-

Authorship, at Resolution mula Hulyo 2016 

hanggang Hulyo 2017.

Para sa mas komprehensibong detalye 

ng bawat lehislasyong kanyang iniakda, 

maaaring bisitahin ang lahat ng ito sa 

www.WinGatchalian.com/legislation. 

Hindi man kabilang sa kanyang tipikal na tungkulin at 

mabusising gawain sa Senado bilang isang mambabatas, 

personal na hangarin ni Senator Win na makapaglaan pa rin 

siya ng oras, kaakibat ang mga tauhan ng kanyang Tanggapan, 

sa mga kababayang nangangailangan ng dagliang tulong 

pangkalusugan o pampinansyal.

Sa pamamagitan ng kanilang pagpapangasiwa ng mga 

scholarship o educational assistance, medical assistance, medical 

mission, at pakikipagtulungan sa Department of Social Welfare 

and Development (DSWD) at Department of Health (DOH) upang 

iendorso ang mga liham pangmedikal, burol, ay nakakapag-abot sila 

ng munting ayuda sa mga kababayan nating may pangangailangan.

Hangga’t posible at hangga’t kakayanin, gagawa ng daan ang 

Tanggapan ni Senator Win upang maibahagi ang anumang 

tulong na maaaring maipaabot.

Narito ang listahan ng kabuuang bilang ng mga benepisyaryo 

ng Tanggapan ni Senator Win:


