


Talaan ng Nilalaman

Paunang Salita  .............................................................................................. 1
 
Ang 2020 Pambansang Badyet
Pagpapatuloy ng Paglalakbay tungò
sa Higit na Mapayapa at Maunlad na Filipinas ...................................... 3 
Mga Dimensiyon ng 2020 Badyet
 Batay sa Sektor (Dáting Sistema) ............................................................ 4
 Batay sa Klasipikasyon ng Gugulin ..................................................... 5 
       Batay sa Rehiyon  ...................................................................................... 6
 Batay sa Recipient Unit ............................................................................. 7
 Batay sa Special Purpose Fund (SPF) ...................................................... 8
 Batay sa Pinagkukunan ng Laang-gugulin  .......................................... 9

Mga Priyoridad Sa Paggugol
Batas, Kaayusang Publiko, at Kaligtasan ....................................................... 12
Edukasyon at Pangangalagang Panlipunan  .................................................... 14
Mabuting Pamamahala at Katarungan  ........................................................... 20
Agrikultura, Kaligiran, Likas na Yamán,  
at Katatagan laban sa mga Panganib ............................................................. 22
Konstruksiyon at Pagpapaunlad ng Ekonomiya ............................................. 26
Mga Kabataan at Kapos-palad ........................................................................ 30

Badyet at ang Programang Pampananalapi
Ang Badyet at ang Ekonomiya ........................................................................ 33
Programang Pampananalapi  ........................................................................... 34
Rentas ............................................................................................................... 35
Comprehensive Tax Reform Program  ............................................................. 36
Mga Panghihiram  .............................................................................................. 37

Mga Pangunahing Kaalaman sa Pagbabadyet
Glosaryo  ............................................................................................................ 39
Ang Siklo ng Badyet ......................................................................................... 40
Mga Off-Budget Account ................................................................................. 41

Paano Kami Makatutulong? ............................................................................. 42

Survey Feedback Form ..................................................................................... 43

Tungkol sa Pabalat

Walang paglalakbay na kompleto nang 
hindi muling tumatanaw sa simula, 
tinatása ang kasalukuyan, at pinaplano 
ang susunod na yugto ng paglalakbay. 
Sa konteksto ng pambansang pag-
unlad at paglago, ito ang panahon upang 
suriin ang mga kasalukuyang pag-unlad, 
at paunlarin ang mga pamamaraang 
naitaguyod na, na may layong matamo 
ang isang mas magandang kinabukasan. 
Upang makamit ang mas maunlad na 
Filipinas, patuloy na isinasainstitusyon 
ng pámahalaán ang mga pangunahing 
programa at proyekto upang isulong ang 
sosyo-ekonomikong adyenda para sa 
mas makabuluhan at ingklusibong pag-
unlad.

Ang pabalat ay hango sa mga proyekto 
ng pámahalaán sa ilalim ng nirebisang 
programang Build, Build, Build—na 
nakatuon sa transportasyon at mobilidad, 
pinagkukunan ng tubig, pagpapaunlad at 
pagpapasigla ng mga lungsod, koryente 
at enerhiya, at teknolohiyang pang-
impormasyon at pangkomunikasyon—na 
hahantong sa inaasam na pagsulong para 
sa ating bansa. 

Disenyo at paglalarawan ni: 
Pierre Angelica C. Rañon



Paunang Salita

Ang pagpapatibay ng Batas ng   
Pangkalahatang Laang-Gugulin 

(General Appropriations Act o GAA) 2020 ni 
Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong 
ika-6 ng Enero–sa loob lamang ng unang 
linggo ng taon ng pagpapatupad nito–ay 
isang angkop at positibong paraan upang 
salubungin ng bansa ang taong 2020.

Ang GAA ay ang batas na nagpapagana ng PhP4.1 Trilyong 
Pambansang Badyet, at nagtatakda ng programa sa 
paggasta ng pambansang pámahalaán, pati na rin ang 
mga ahensiya nito, para sa buong taon.* Sa gayon, kahit 
ang simpleng pagbása at payak na pag-unawa sa GAA ay 
makapagbibigay ng sapat na larawan kung saan nakalaan 
ang ating mga priyoridad–kung ano ang mga itinuturing 
nating mahalagang paggugulan sa panahong ito, at bakit–
ano ang inaasahan nating makamit o marating mula rito.

Inilalarawan ng mga salitang angkop at positibo ang halos 
perpektong panahon ng opisyal na simula ng pagpapatupad 
ng Pambansang Badyet sapagkat binibigyang-diin nito ang 
pagsisimula ng bágong yugto sa paglalakbay ng bansa sa 
ilalim ng Administrasyong Duterte.

Inihahatid tayo ng GAA 2020—tulad ng taong 2020—sa 
ikalawang bahagi ng Administrasyon, dinadala tayo sa 
bungad na ang pangangarap at pagpaplano ay nagiging 
tuluyang pagkilos na nagbubunga ng masaganang ani ng 
mga benepisyo ng ating pagsisikap. 

Pagbabágo ang sigaw ng ating mga kababayan nang 
simulan ng Administrasyon ang paglalakbay na ito noong 
2016. Ginawa natin itong isang pangako–hindi lamang 
para sa simpleng pagbabago kundi para sa pagbabagong 
mananatili at ingklusibo, na nagdudulot ng positibong 
pagbabágo sa búhay ng bawat Filipino.

Tulad ng winika ng Pangulo, at pinatunayan ito ng ating 
mga kababayan, tayo ay nása tamang landas at marami na 
ang ating naisakatuparan. At ngayon, tayo ay papások sa 
isang bágong dimensiyon, na may sarili nitong natatanging 
hámon.

Sa tamang landas na ito, ang hakbang sa pagsulong ay 
magpatuloy sa paglalakbay. Ang ating patutunguhan–ang 
mithiing malinaw na natatanaw–ay ang mas mapayapa at 
maunlad na Filipinas.

Sa pagpapatibay ng ating mga mambabatas ng 
ipinanukalang Pambansang Badyet na isinumite ng 
Pangulo, at sa paglagda nito sa simula ng isang bágong 
taon, sa isang bágong dekada, handa na tayong magpatuloy 
sa paglalakbay, nang higit pang tiyak at mabilis, tungò sa 
maliwanag na kinabukasang abot-tanaw na.  

Ang 2020 Badyet ng Bayan na ito, isang regular na 
publikasyon ng Kagawaran ng Badyet at Pamamahala, ay 
naglalayong bigyan ang mga mámbabasá ng mas malinaw 
at mas nababanaag na larawan ng landas na hinaharap at 
ng patutunguhang nais natin marating. Nása mga páhináng 
ito ang mga pangunahing impormasyon at mahahalagang 
katangian ng 2020 Pambansang Badyet, sa isang simple at 
madaling maunawaang presentasyon, upang tayong lahat 
ay makalalahok sa adyenda at mga estratehiya para sa 
pag-unlad.

Ang Pambansang Badyet ay ang badyet ng taumbayan. Ito 
ang ating roadmap at ang patuloy nating kuwento.

*Sa pagpapatibay ng “Bayanihan to Heal as One Act” (Batas Republika Blg. 11469) na nagbibigay sa Pangulo ng emergency powers 
upang matugunan ang mga epekto ng pandemyang COVID-19 sa bansa, ang mga nakaprogramang halaga sa GAA ay inaasahang 
sasailalim sa mga rebisyon, partikular na sa mga badyet ng Kagawaran ng Kalusugan, Kagawaran ng Kagalingan at Pagpapaunlad 
Panlipunan, Kagawaran ng Paggawa at Empleo, at Kagawaran ng Kalakalan at Industriya.

WENDEL E. AVISADO
Kalihim



Ang 2020 Pambansang Badyet
• Pagpapatuloy ng Paglalakbay tungò sa Higit na Mapayapa
     at Maunlad na Filipinas
• Mga Dimensiyon ng 2020 Badyet Batay sa Sektor, 

Klasipikasyon ng Gugulin, Rehiyon, Recipient Unit, Special 
Purpose Fund, at Pinagkukunan ng Laang-Gugulin
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Pagpapatuloy ng Paglalakbay tungò 
sa Higit na Mapayapa at Maunlad na Filipinas
S inusuportahan ng PhP4.100 trilyong Pambansang Badyet ng Filipinas para sa Piskal na Taóng (PT) 2020 ang 

unang taon ng paglalakbay tungò sa ikalawang bahagi ng Administrasyong Duterte. Marami nang nagawa at 
nakamit, subalit nananatili pa rin ang layunin ng pámahalaán—ang  mas maayos na búhay para sa mga Filipino 
sa isang mas payapa at maunlad na Filipinas.

2020 Pambansang Badyet

Mga Detalye 2019 GAA 2020 GAA % Pagtaas
Badyet batay sa Klasipikasyon 
ng Gugulin

• Maintenance and Other 
Operating Expenses 1,418.9 1,633.5 15.1

• Serbisyong Pangkawani 1,138.1 1,184.8 4.1  

• Capital Outlays 703.7 829.4 17.9

• Financial Expenses 401.0 452.4 12.8
Badyet batay sa Sektor

• Serbisyong Panlipunan 1,377.8 1,495.0 8.5

• Serbisyong Pang-ekonomiya 970.3 1,200.0 23.7
• Pangkalahatang Serbisyong 

Publiko 710.9 746.7 5.0

• Debt Burden 
(kabílang ang Net Lending) 414.1 461.0 11.3

• Tanggulan 188.6 197.4 4.7
Talâ: Maaaring hindi magtugma ang kabuoang halaga dahil sa rounding off.

Paghahambing ng PT 2019 Pinagtibay na Badyet 
at PT 2020 Pinagtibay na Badyet

(sa bilyong Piso)

MGA PANGUNAHING REPORMA SA UNANG BAHAGI 
NG ADMINISTRASYONG DUTERTE

Noong 2017, ang unang Pambansang Badyet na binuo ng Administrasyong Duterte 
ay pinagtibay. Sa apat na taóng pamamahala ng Administrasyon, maraming mga 
reporma ang naipatupad, mga pangunahing programa ang naisainstitusyon, 
at mahahalagang batas ang naipasá. Kabílang dito ang sumusunod:

Ang PT 2020 Pambansang Badyet na PhP4.100 trilyon ay 12% na mas mataas 
kaysa PhP3.662 trilyong Badyet noong 2019. Ang pagtaas na ito ay maiuugnay sa 
dinagdagang alokasyon para sa pagpapatupad ng mga pangunahing programa at 
proyekto, lalo na sa Sektor ng Serbisyong Panlipunan.

• Reporma sa sistema ng pagbubuwis sa pamamagitan ng Comprehensive Tax 
Reform Program

• Institusyonalisasyon ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps)
• Pagpapatibay ng sumusunod na batas: 

Universal Access to Quality Tertiary Education Act, Universal Health Care Law, 
Mental Health Act, Bangsamoro Organic Law, Rice Tariffication Law, Free Irrigation 
Service Act, at Ease of Doing Business Act, bukod sa iba pa

• Pagbigay ng priyoridad sa impraestruktura sa pamamagitan  
ng programang Build, Build, Build

• Pagpapaigting ng pagpapatupad ng mga patakaran sa pangangalaga ng kaligiran 
(Rehabilitasyon ng Isla Boracay, Manila Bay, at Ilog Pasig, bukod sa iba pa)

• Paglikha ng Philippine Open Government Partnership Action Plans  
for 2017-2019 and 2019-2021

3KAGAWARAN NG BADYET AT PAMAMAHALA
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Mga Dimensiyon ng 2020 Badyet
Batay sa Sektor (Dáting Sistema)1/

OVERVIEW NG PAMBANSANG BADYET

Tulad ng mga nakaraang programa sa paggasta ng pámahalaán, patuloy na tumatanggap ng pinakamalaking 
alokasyon ang Sektor ng Serbisyong Panlipunan, na 36.5% ng kabuoang 2020 Pambansang Badyet ay 

nakalaan para sa layuning ito. Ito ay sinusundan ng Sektor ng Serbisyong Pang-ekonomiya (29.3%), Sektor 
ng Pangkalahatang Serbisyong Publiko (18.2%), Debt Burden (11.2%), at Sektor ng Tanggulan (4.8%). 

Medium-Term Review ng Badyet batay sa Sektor, 2016-2020
(Bílang Percentage ng Badyet)

Pinopondohan ang mga 
programa at proyekto 
para sa edukasyon, 

kalusugan, kagalingang 
panlipunan, at pabahay, 

bukod sa iba pa

Pinopondohan ang mga 
programa at proyektong 

nagpapalakas ng 
ekonomiya

Pinopondohan ang mga 
programa at proyektong 
tumitiyak sa kaayusang 

publiko at kaligtasan; 
at mabuti, patas, at 

episyenteng pamamahala 
ng mga pinagkukunan ng 

salapi, bukod sa iba pa

Pinopondohan ang mga 
bayarin sa interes sa 

mga lokal at dayuhang 
panghihiram 
at net lending

Pinopondohan ang 
mga pagsisikap 
sa pagpapanatili 

ng kapayapaan at 
seguridad sa bansa

2020 GAA: 
PhP1,495.0 B

2020 GAA: 
PhP1,200.0 B

2020 GAA: 
PhP746.7 B

2020 GAA: 
PhP461.0 B

2020 GAA: 
PhP197.4 B

Serbisyong
Panlipunan

Serbisyong
Pang-ekonomiya

Pangkalahatang
Serbisyong Publiko

Debt Burden 
(kabílang ang Net Lending) Tanggulan

1/Batay sa tungkulin o mga tungkuling sinusuportahan o pinagkukunan 
ng mga tumatanggap na ahensiya at/o mga special purpose fund.

Pangkalahatang
Serbisyong Publiko

Serbisyong Pang-ekonomiya

Serbisyong Panlipunan

Debt Burden

Tanggulan

2018
(batay sa obligasyon)

2019
(batay sa salapi)

2020
(batay sa salapi)
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(batay sa obligasyon)
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(batay sa obligasyon)
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4.3% 4.4% 4.2% 5.2% 4.8%

10.5%
9.9%

11.3% 11.2%
14.0%

16.6% 17.2% 17.4%
19.4% 18.2%

27.8% 27.6%

30.6%

26.5%
29.3%

37.3%

40.3%
37.9% 37.6% 36.5%
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Mga Dimensiyon ng 2020 Badyet
Batay sa Klasipikasyon ng Gugulin

OVERVIEW NG PAMBANSANG BADYET

Kapag ang 2020 Pambansang Badyet ay hinati sa apat na pangkalahatang uri ng gastúsin batay sa 
klasipikasyon ng gugulin, ang pinakamalaking bahagi nito ay napupunta sa Maintenance and Other 

Operating Expenses (MOOE), sinundan ng Serbisyong Pangkawani (SP), Capital Outlays (CO), at Financial 
Expenses (FinEx).

• Laang-gugulin para sa pang-araw-araw na 
operasyon ng pámahalaán, tulad ng mga gastúsin 
sa tubig at koryente, pagkokompone, pagmamantene, 
transportasyon, mga panustos (supplies), at ibá pang 
kagamitan

• Pagpopondo sa mga pangunahing programa at 
proyektong nakatutulong sa mga tao, tulad ng 
Pantawid Pamilyang Pilipino Program, Universal 
Health Care, Universal Access to Quality Tertiary 
Education, at Programang K to 12

• Alokasyon para sa mga lokal na yunit ng pámahalaán 
(LGU) at subsidyo sa mga Korporasyong Pag-aari 
at/o Kontrolado ng Pámahalaán (GOCC)

Maintenance and Other 
Operating Expenses (MOOE)
2020 GAA: PhP1,633.5 bilyon  (39.8%)
2019 GAA: PhP1,418.9 bilyon 

Capital Outlays (CO) 
2020 GAA: PhP829.4 bilyon  (20.2%)
2019 GAA: PhP703.7 bilyon 

Serbisyong Pangkawani (SP)
2020 GAA: PhP1,184.8 bilyon (28.9%)
2019 GAA: PhP1,138.1 bilyon 

Financial Expenses (FinEx)
2020 GAA: PhP452.4 bilyon  (11.0%)
2019 GAA: PhP401.0 bilyon 

Talâ: Ang mga halagang nakapaloob sa ( ) ay kumakatawan 
sa percentage na bahagi sa kabuoang Badyet.

• Pagpopondo sa pangunahing Programang Build, 
Build, Build ng Administrasyon, kabílang ang 
paggawa ng mga lansangan, paliparan, tulay, dam, 
sistemang patubig at koryente, paaralan, at ospital, 
bukod sa ibá pa

• Pambayad sa mga pautang, mga equity contribution 
sa mga GOCC, mga capital transfer sa mga LGU, at ibá 
pang mga capital outlay

• Pambayad sa suweldo, mga pagtaas sa sahod, mga 
benepisyo, at ibá pang allowance ng mga kawaning 
sibilyan at militar ng pámahalaán

• Pambayad sa pensiyon ng mga militar at 
unipormadong kawani, pati mga sibilyang kawani

• Pagpuno sa mga bakanteng posisyon sa 
pámahalaán

• Pambayad sa mga kawaning kontraktuwal 
at kaswal

• Alokasyon para sa gastusin sa pagbabayad ng mga 
tubò, mga bayarin sa bangko, commitment fees, at 
mga bayarin sa guarantee at trusteeship

• Pambayad sa ibá pang guguling naiipon kapag 
nagmamay-ari o nangungupahan ng mga asset 
o ari-arian
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Mga Dimensyon ng 2020 Badyet
Batay sa Rehiyon

ANG 2020 PAMBANSANG BADYET

Sa kabuoang PhP4.100 trilyong Pambansang Badyet para sa PT 2020, ang PhP2,866.3 bilyon, o 70.0%, 
ay kumakatawan sa direktang bahagi ng mga rehiyon sa Pambansang Badyet upang pondohan ang mga 

programa at proyekto sa buong kapuluan. Ito ay upang matiyak na ang paglago ng ekonomiya ay nagaganap at 
nararanasan maging sa mga kanayunan, kung saan nakatira ang marami sa ating mga maralitang kababayan. 

Distribusyon ng Badyet batay sa Rehiyon at Alokasyon sa Bawat Tao (Per Capita)

*Maaaring hindi magtugma ang kabuoang halaga dahil sa rounding off.
**Batay sa tinatáyang populasyon ng Awtoridad sa Estadistika ng Filipinas

1/Kabílang dito ang Alokasyon para sa mga LGU, National Disaster Risk Reduction and 
Management Fund, Pension and Gratuity Funds, at Debt Service Fund.

Ang PT 2020 Badyet na Di-Batay sa Rehiyon

Ang Alokasyong Pambansa ay binubuo ng mga multi-user 
special purpose fund, at mga talang ibinabahagi sa iba’t ibang 
rehiyon sa loob ng taon ng badyet.1/

Ang Alokasyong para sa Sentral na Opisina ay tumutukoy 
sa probisyong pinamumunuan ng mga punong tanggapan 
ng mga ahensiya at kagawaran para sa kani-kanilang mga 
yunit. 

Ang badyet na di-batay sa rehiyon ay binubuo ng alokasyong pambansa
at alokasyong para sa sentral na opisina

Alokasyong Pambansa
PhP857.4 B

Sentral na Opisina
PhP376.2 B

REHIYON BADYET       PER CAPITA
I PhP 113.2 B PhP 20,779 

CAR PhP 66.5 B PhP 34,208 
II PhP 97.1 B PhP 25,978 
III PhP 209.0 B PhP 17,556 

NCR PhP 829.2 B PhP 62,434
IV-A PhP 232.3 B PhP 15,041

MIMAROPA PhP 88.2 B PhP 25,868
V PhP 150.4 B PhP 22,658
VI PhP 158.7 B PhP 19,239
VII PhP 146.5 B PhP 18,191
VIII PhP 127.0 B PhP 25,463
IX PhP 95.9 B PhP 23,400
X PhP 125.8 B PhP 24,758
XI PhP 136.3 B PhP 25,070
XII PhP 94.0 B PhP 18,609

CARAGA PhP 84.4 B PhP 28,121
ARMM PhP 112.2 B PhP 26,737

Batay sa Pangkat ng Pulo:

Luzon
Badyet:
PhP1,785.8 B
Per Capita:
PhP28,896

Visayas
Badyet:

PhP431.8 B
Per Capita:
PhP20,296 

Mindanao
Badyet:
PhP648.7 B
Per Capita:
PhP24,142
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OVERVIEW NG PAMBANSANG BADYET

Mga Dimensiyon ng 2020 Badyet
Batay sa Recipient Unit

PhP2,658.7 bilyon, o 64.8% ng 2020 Pambansang 
Badyet, ay nakalaan para sa pagpapatupad ng mga 

programa, proyekto, at gawain ng mga Pambansang 
Ahensiya ng Pámahalaán  (National Government 
Agencies o NGA). Kabílang dito ang bahagi ng badyet 
para sa mga transfer mula sa mga special purpose fund, 
pati na rin ang mga gastusin sa buwis. 

Sa kabilâng bandá, PhP782.7 bilyon, o 19.1% ng 
Pambansang Badyet, ang mapupunta sa mga Lokal na 
Yunit ng Pámahalaán (Local Government Unit o LGU). 
Kabílang dito ang alokasyon para sa mga LGU (ALGU) at 
Internal Revenue Allotment (IRA), bukod sa iba pa. Ang 
halagang ito ay kumakatawan sa 22.4% na pagtaas mula 
sa alokasyon noong PT 2019, na dulot ng mas mataas na 
bahagi ng IRA, na ang katumbas ay PhP519.1 bilyon, at 
ng PhP70.6 bilyong pondong kailangan para sa Rehiyong 
Awtonomo ng Bangsamoro sa Muslim Mindanao 
(Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao 
o BARMM) sa ilalim ng ALGU.

Ang PhP207.7 bilyon, na kumakatawan sa 5.1% 
ng Pambansang Badyet, ay nakalaan para sa 
mga Korporasyong Pag-aari at/o Kontrolado ng 
Pámahalaán (Government-Owned and/or -Controlled 
Corporations o GOCC). Ang natitiráng PhP451.0 bilyon, 
o 11.0%, ay nakatabi bílang pambayad sa interes sa mga 
pinagkakautangan. 

1/Kabílang ang mga alokasyon para sa mga Pampámahalaáng Unibersidad at Kolehiyo (State Universities and Colleges o SUCs), Komisyon sa Higit na 
Mataas na Edukasyon (Commission on Higher Education o CHED), at Pangasiwaan sa Edukasyong Teknikal at Pagpapaunlad ng Kasanayan (Technical 
Education and Skills Development Authority o TESDA)
2/Kabílang ang PhP36.5 bilyong subsidyo para sa Unconditional Cash Transfer Program sa ilalim ng Land Bank of the Philippines
3/Kabílang ang PhP71.4 bilyong badyet ng Korporasyon sa Segurong Pangkalusugan (Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth)

Sampung Kagawaran na may 
Pinakamataas na Badyet

Kagawaran ng Edukasyon1/

PhP692.6 B

Kagawaran ng mga Pagawaing 
Bayan at Lansangan 
PhP581.7 B

Kagawaran ng Interyor 
at Pámahalaáng Lokal
PhP241.6 B

Kagawaran ng Kagalingan
at Pagpapaunlad Panlipunan2/

PhP200.5 B

Kagawaran ng Tanggulang 
Pambansa
PhP192.1 B

Kagawaran ng Kalusugan3/

PhP175.8 B

Kagawaran ng Transportasyon
PhP100.6 B

Kagawaran ng Agrikultura 
PhP64.7 B

Ang Hudikatura
PhP41.2 B

Kagawaran ng Kapaligiran 
at Likás na Yaman
PhP26.4 B



8 2020 BADYET NG BAYAN

Mga Dimensiyon ng 2020 Badyet
Batay sa Special Purpose Fund (SPF)

OVERVIEW NG PAMBANSANG BADYET

Nagkakahalaga ng PhP1.658 trilyon, ang mga Special Purpose Fund para sa 2020 ay kumakatawan sa 
40.4% ng Pambansang Badyet, kompara sa 39.3% noong 2019. Ang halagang ito ay mas mataas nang 

15.0% sa 2019 na level na PhP1.441 trilyon.

Ano ang SPF?
Mayroong dalawang klase ng SPF: ang disaggregated SPF at ang lump-sum SPF. Ang mga disaggregated SPF ay tumutukoy sa 
mga pondong hinati-hati at inilaan na para sa mga espesipikong ahensiya, programa, at proyekto. Ang mga lump-sum SPF, sa 
kabilâng banda, ay ang mga pondo na hindi pa hinati-hati at/o maaari lámang ipatupad kung matutugunan ang ilang tiyak na 
kondisyon.

Mga Disaggregated SPF
PhP1,163.2 B

Mga Lump-Sum SPF
PhP494.5 B

National Disaster Risk Reduction 
and Management Fund
PhP16.0 B
Emergency fund na gagamitin para sa rehabilitasyon 
at pagtulong sa mga komunidad at lugar na apektado 
ng mga kalamidad na dulot ng kalikásan o tao

Tax Expenditure Fund
PhP14.5 B
Para sa mga buwis at bayad sa adwana ng mga 
ahensiya, LGU, at mga korporasyon ng pámahalaán

Contingent Fund
PhP13.0 B
Pondo para sa mga kagyat at/o bagong programa 
at aktibidad ng mga ahensiya at korporasyon ng 
pámahalaán na kailangang maipatupad o bayáran 
sa loob ng piskal na taón

Mga Debt Interest Payment
PhP451.0 B
Pambayad sa mga gastusin sa mga lokal at dayuhang 
panghihiram

KABUOANG SPF

Miscellaneous Personnel Benefits Fund
PhP56.6 B
Pondo para sa paggawa ng mga bagong posisyon, 
pagpuno ng mga awtorisadong posisyon, at iba pang 
mga guguling may kinalaman sa mga kawani ng 
pámahalaán

Suportang Pambadyet sa mga Korporasyon
ng Pámahalaán 
PhP207.7 B
Tulong pinansiyal sa 49 na korporasyon ng 
pámahalaán sa anyo ng mga equity o subsidyo

Pension and Gratuity Fund
PhP116.2 B
Pambayad sa mga pensiyon, retirement at terminal 
leave benefits, at separation pay ng mga sibilyang 
kawani ng pámahalaán

Alokasyon para sa mga Lokal na Yunit 
ng Pámahalaán (Local Government Units o LGUs)
PhP782.7 B
Subsidyo na ibinibigay sa mga LGU upang ipatupad 
ang kanilang mga programa at proyekto. Ang halagang 
ito ay kumakatawan sa bahagi ng mga LGU sa 
pambansang koleksiyon ng rentas.

Internal Revenue Allotment 648.9 B
Local Government Support Fund 28.9 B
Special Shares in the Proceeds 
of National Taxes 29.1 B

Metropolitan Manila  
Development Authority  4.8 B

Special Shares in the Proceeds 
of Fire Code Fees 365 M

Rehiyong Awtonomo ng 
Bangsamoro sa Muslim 
Mindanao

70.6 B

PhP
PhP

PhP

PhP

PhP

PhP
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Mga Dimensiyon ng 2020 Badyet
Batay sa Pinagkukunan ng Laang-gugulin

Isa pang paraan upang ipakita ang Pambansang Badyet ay batay sa pinagkukunan ng laang-gugulin. Sa 
PhP4.100 trilyong Programmed Appropriations para sa 2020, ang New General Appropriations at Automatic 

Appropriations ay nagkakahalaga ng PhP2,850.2 bilyon at PhP1,249.8 bilyon, ayon sa pagkakabanggit.

Automatic Appropriations

Unprogrammed Appropriations

ay mga laang-gugulin na hindi nangangailangan ng pag-
aksiyon ng Kongreso dahil ang mga ito ay sakop na ng mga 
umiiral na batas.

ay ang bahagi ng Pambansang Badyet na taunang 
isinusumite sa Kongreso para sa pagsasabatas nito. 
Ito ay binubuo ng:

New General Appropriations

Mga Kagawaran at Ahensiya

Iba pa2/

1/Hindi kabílang ang mga Unprogrammed Appropriation dahil ang mga ito ay magagamit lámang kapag lumagpas sa target ang mga nalikom na rentas o 
kapag may natanggap na panlabas na pautang.
2/Binubuo ng AFP Modernization Program, payment of arrears of LTO-IT Services, prior years’ LGU shares, Bangko Sentral ng Pilipinas Equity Infusion, 
National Identification System, Normalization Program in the Bangsamoro, at Health Facilities Enhancement Program, bukod sa iba pa.

PhP4.100 T1/
2020 Pambansang Badyet

PhP1,249.8 bilyon

PhP2,850.2 bilyon

PhP82.9 bilyon

Debt Service-Interest Payment PhP451.0 bilyon
Bangsamoro Block Grant PhP  63.6 bilyon
Retirement and Life Insurance Premiums PhP  49.3 bilyon

Net Lending PhP  10.0 bilyon

Special Accounts in the General Fund PhP  12.5 bilyon
Tax Expenditure Fund PhP  14.5 bilyon

Pension of Ex-Presidents and their Spouses PhP   480 milyon

Internal Revenue Allotment PhP648.9 bilyon

Mga Special Purpose Fund

Support to Foreign-Assisted Projects

Risk Management Program PhP15.0 bilyon

Support to GOCCs PhP51.9 bilyon

Support for Infrastructure Projects 
and Social Programs PhP10.1 bilyon

Pension and Gratuity Fund PhP21.3 bilyon

PhP35.1 bilyon

PhP2,382.3 bilyon
PhP    467.9 bilyon

OVERVIEW NG PAMBANSANG BADYET

(Programmed
Appropriations)

Mga stand-by o karagdagang pondo na magagamit ng mga 
ahensiya kapag lumagpas sa target ang mga nalikom na 
rentas o kapag may natanggap na grant o panlabas na pautang
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OVERVIEW OF THE NATIONAL BUDGET

2020 Budget Dimensions
By Appropriation Sources

Lorem ipsum dolor sit amet adispici velut consectetur elit. Med maionectiis everum fugiae inverit ea ex 
et qui omnimil inctem resequam, laspag na gandiss everdeen quo sa lay out na to. Poptius unt laborem. 

Evel im cuptur alique ped mil ide venditem laborum laceris ut eosto mo endelita non explaccum autem ut as 
volestiam quae la aperrov idustiis maxim nonsequ iaturia vel endis vel enda ad estium rae volut accus del.

Mga Priyoridad sa Paggugol
• Batas, Kaayusang Publiko, at Kaligtasan
• Edukasyon at Pangangalagang Panlipunan
• Mabuting Pamamahala at Katarungan
• Agrikultura, Kaligiran, Likás na Yamán,

     at Katatagan laban sa mga Panganib
• Konstruksiyon at Pagpapaunlad ng Ekonomiya
• Mga Kabataan at Kapos-palad



Spending Priorities
•  Law, Public Order, and Safety
•  Education and Social Protection
•  Good Governance and Justice
•  Agriculture, Environment, Natural Resources, and Risk Resiliency
•  Construction and Economic Development
•  Youth and the Marginalized
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Batas, Kaayusang Publiko, at Kaligtasan

MGA PRIYORIDAD SA PAGGUGOL
Batas, Kaayusang Publiko, at Kaligtasan

Ang pagkamit ng kapayapaan at pagpapanatili ng ingklusibo at patas na pag-unlad ay palaging nása mga 
priyoridad ng Administrasyon. Ito ay makikita sa mga gawaing pangkapayapaan na isinasagawa ng 

pámahalaán at sa mga kampanya nito laban sa kriminalidad at kaguluhan upang tiyakin ang seguridad at 
proteksiyon ng mga mamamayan.

Pagbawas ng Kriminalidad 
at Pagpuksa sa mga Bawal na Gamot

Pagtiyak sa Kaayusan at Kaligtasan ng Publiko 

PhP2.8 B
Upang bawasan at masupil ang suplay ng mga 
mapanganib na droga sa pamamagitan ng mga 
operasyon laban sa mga bawal na gamot 

Operasyon Laban sa mga Bawal na Gamot 
ng Philippine Drug Enforcement Agency 
(PDEA)

Upang suportahan ang mga 
programa at proyekto para sa 
pag-iwas at pagsupil ng mga 

insidente ng súnog

Kawanihan ng 
Proteksiyon Laban 

sa Súnog (BFP) 
Upang tiyakin na ang mga operasyon 

ng lahat ng bilangguan sa mga 
distrito, lungsod, at munisipalidad ay 

sumusuporta sa pangangalaga 
at pagpapaunlad ng mga bilanggo

Kawanihan ng
Pamamahala ng Bilangguan

at Penolohiya (BJMP) Upang pangalagaan ang 
publiko sa pamamagitan ng 
pamamahala at pagpapabuti 

ng mga bilanggo 

Kawanihan ng 
Koreksiyon (BuCor)

PhP23.0 B PhP18.6 B PhP4.2 B

PhP187.3 B
Upang suportahan ang mga programa at proyekto 
ng PNP sa kampanya laban sa krimen at paglabag 
sa batas

Operasyon ng Pambansang Pulisya
ng Pilipinas (PNP)

PhP14.3 B
Pag-empleo ng mga pulis, na binibigyang priyoridad 
ang mga babaeng aplikante upang mapuno ang mga 
bakanteng posisyon sa mga women and children’s desk

PhP3.0 B
Paglikha ng 10,000 posisyong Police Officer I 
upang makamit ang ratio na 1 pulis kada 482 
populasyon

PhP100 M
Pagtatayo ng 16 na himpilan ng pulis
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Pagtataguyod ng Panteritoryong Integridad at Soberanya 

PhP1.7 B Upang itigil ang digmaan ng pámahalaán at mga 
komunista sa pamamagitan ng pagyakap sa National 
Peace Framework

Program for the End of Local Communist 
Armed Conflict

PhP192.1 B

Upang labánan ang terorismo, tumugon sa mga panloob 
at panlabas na banta sa seguridad, at itaguyod ang 
soberanya ng bansa

Kawanihan ng Tanggulang Pambansa (DND)

PhP25.0 B
Revised Armed Forces of the Philippines 
Modernization Program

PhP70.6 B

Rehiyong Awtonomo ng Bangsamoro
sa Muslim Mindanao (BARMM)
Upang matiyak ang maayos na paglipat sa BARMM, 
alinsunod sa Batas Republika Blg. 11054 o Bangsamoro 
Organic Law

PhP5.0 B
Special Development Fund para sa muling 
pagtatayo, rehabilitasyon, at pagpapaunlad ng mga 
komunidad sa BARMM na apektado ng digmaan

PhP63.6 B
Block grant na nakalaan para sa BARMM

PhP2.0 B
Bahagi sa mga makokolektang buwis, bayarin,
at singilin na malilikom sa BARMM

PhP1.7 B Upang punan ang mga pangangailangang pondo ng mga 
interbensiyon sa pagpapaunlad sa mga komunidad na 
liblib at naapektuhan ng digmaan sa buong bansa, na 
ang:

PAyapa at MAsaganang PamayaNAn 
(PAMANA) Program

PhP61 M
Mga health insurance premium 
mula sa Korporasyon sa Segurong 
Pagkalusugan ng Pilipinas 
(PhilHealth)

PhP24 M
Suporta para sa mga katutubong 
mamamayan mula sa Pambansang 
Komisyon sa mga Katutubong 
Mamamayan (NCIP)

PhP961 M
Suporta sa pamayanan ng 
Kagawaran ng Kagalingang 
Panlipunan at Pagpapaunlad (DSWD)

PhP650 M
Suporta para sa iba’t ibang 
proyektong PAMANA sa ilalim ng 
Tanggapan ng Pampanguluhang 
Tagapayo sa Prosesong 
Pangkapayapaan (OPAPP) na 
ipatutupad sa mga lugar na apektado 
at maaaring maapektuhan 
ng digmaan

Pagkamit ng Ingklusibo at Sustenibleng Kapayapaan
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MGA PRIYORIDAD SA PAGGUGOL 
Edukasyon at Pangangalagang Panlipunan

Edukasyon

Pinalalakas ng akses sa de-kalidad na edukasyon ang mga mamamayan sa 
pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng kakayahan na makilahok sa mga 

pang-ekonomiyang aktibidad ng bansa—na nagbubunga ng sustenibleng 
pag-unlad at pag-asenso. Para sa 2020, patuloy na binibigyang priyoridad 
ng pámahalaán ang Sektor ng Edukasyon, sa pamamagitan ng paglalaan ng 
badyet na PhP692.6 bilyon, na nagtatalâ ng 4.1% pagtaas mula sa PhP665.1 
bilyon noong nakaraang taon.

Sa pamamagitan ng pagbibigay ng pantay na akses sa mga pundasyon at oportunidad para sa sariling 
paglago, ang batayan at sekundaryang edukasyon ay parehong gumaganap ng mahalagang papel sa pagtiyak 
sa pag-unlad ng mga susunod na henerasyon. PhP554.2 bilyon ang nakalaan sa Kagawaran ng Edukasyon 
(Department of Education o DepEd) para sa pagpapatupad ng mga programa at proyekto nito na iniakma sa 
pagkamit ng mga layunin at target para sa sektor na ito ngayong taon.

Retention Rate

Elementarya ElementaryaJunior High School

89%97%

Completion Rate

Junior High School

2020 Target ng DepEd

Tulong at Subsidyo mula sa Pámahalaán

PhP23.9 bilyon upang ipatupad ang Senior High 
School (SHS) Voucher Program sa mga pribadong 
sekundaryang paaralan, pribadong Higher Education 
Institute (HEI), at pribadong Technical-Vocational Institute 
(TVI) na awtorisadong magpatupad ng SHS program

PhP10.9 bilyon upang ipatupad ang Educational 
Service Contracting sa mga pribadong junior high school

PhP1.2 bilyon upang ipatupad ang Joint Delivery 
Voucher Program para tulúngan ang mga piling mag-
aaral ng SHS sa mga publikong paaralan na kumukuha ng 
larangang Teknikal-Bokasyonal at Pangkabúhayan (TVL)
na matapos ang kanilang mga asignaturang TVL sa mga 
paaralan at institusyong pribado o hindi sakop ng DepEd

PhP642 milyon upang ipatupad ang SHS voucher 
program sa mga publikong paaralang hindi sakop ng 
DepEd, tulad ng mga Pampámahalaáng Unibersidad at 
Kolehiyo (State Universities and Colleges o SUC), Lokal na 
Unibersidad at Kolehiyo (Local Universities and Colleges 
o LUC), at publikong TVI na awtorisadong magpatupad ng 
edukasyon para sa senior high school

PhP36.7 B

Mga Pasilidad para sa Batayang Edukasyon
PhP29.5 bilyon para sa pagpapatayo, pagsasaayos, 
at rehabilitasyon ng 23,750 silid-aralan

Lakas-Táo
10,000 posisyong pangkawani ng paaralan na lilikhain 
at pupunan

Kalusugan at Nutrisyon
PhP6.5 bilyon upang pakainin ang 1,821,465 
mag-aaral sa pamamagitan ng School-Based 
Feeding Program

Mga Kagamitan sa Pag-aaral
10,255,064 na mga aklat at iba pang kagamitan
sa pagtuturò/pag-aaral
3,378 kagamitang pang-Agham at Matematika
39,512 mga computer package
1,200 kagamitang teknikal-bokasyonal

Batayang Edukasyon

96%99%
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Edukasyong Tersiyarya at Edukasyong Teknikal-Bokasyonal

Patuloy na pinopondohan ng pámahalaán ang mga programa at proyektong nagbibigay ng pantay, abot-kaya, 
at de-kalidad na tersiyaryang edukasyon at teknikal-bokasyonal na edukasyon at pagsasanay para sa lahat ng 
Filipino upang kanilang mapaunlad ang mga kasanayang kinakailangan upang makapasok at mangibabaw sa 
labor market.

Edukasyong Tersiyarya

Upang tulúngang ihanda ang mga kabataang Filipino na maging aktibong miyembro ng lipunan at mag-ambag sa paglago 
nito, PhP125.3 bilyon ang nakalaan sa sektor ng tersiyaryang edukasyon sa 2020. Mula sa halagang ito, PhP77.4 bilyon ay 
mapupunta sa mga SUC, habang ang PhP47.9 bilyon ay para sa Komisyon sa Higit na Mataas na Edukasyon (Commission on 
Higher Education o CHED). Ang PhP39.0 bilyong badyet para sa Programang Universal Access to Quality Tertiary Education 
(UAQTE) ay kabílang sa badyet ng CHED.

Edukasyong Teknikal-Bokasyonal

Upang bigyan ang mga Filipino ng akses sa mga teknikal at bokasyonal 
na kurso at pagsasanay na magpaparami ng kanilang mga oportunidad 
sa labor market, PhP13.2 bilyon ang nakalaan para sa Pangasiwaan 
sa Edukasyong Teknikal at Pagpapaunlad ng Kasanayan (TESDA) sa 
2020. Kabílang sa halagang ito ang PhP2.9 bilyong alokasyon para sa 
Programang UAQTE.

Tertiary Education Subsidy

Grants-in-aid para sa humigit-kumulang 500,000 mag-aaral na naka-
enroll sa mga SUC, LUC na sakop ng CHED, at pribadong HEI na may mga 
awtorisadong programa, na sumasailalim sa priyorisasyon. Kabílang dito ang 
mga benepisyaryo ng programang Tulong Dunong at mga bágong mag-aaral na 
karapat-dapat bigyan ng tulong pinansiyal.

PhP23.0 B

Libreng matrikula at 13 iba pang gastusin sa paaralan para sa 
1.3 milyong mag-aaral sa mga SUC at LUC na sakop ng CHED

Free Higher Education
PhP16.0 B

Mga scholarship at programang grants-in-aid para sa 
156,100 mag-aaral 

Student Financial Assistance Program
PhP3.8 B

Training for Work Scholarship Program 

Para sa mga espesipikong kurso sa iba’t ibang sektor tulad ng 
agri-fishery/agri-business/agri-industrial, at turismo, bukod sa 
iba pa, na mapakikinabangan ng 102,394 mag-aaral

PhP3.1 B

Mga pagsasanay na nakabase sa komunidad na naglalayong suportahan 
ang 55,775 benepisyaryo na matuto ng mga kasanayang makatutulong sa 
kanila sa paghahanap ng empleo

Special Training for Employment Program

PhP1.4 B
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Pangangalagang Panlipunan

MGA PRIYORIDAD SA PAGGUGOL 
Edukasyon at Pangangalagang Panlipunan

I sa sa mga pangunahing responsabilidad ng pámahalaán ay ang pangalagaan at isulong ang pangkalahatang 
kapakanan ng mga mamamayan. Alinsunod dito, naglaan ang Administrasyon ng PhP200.5 bilyon hindi 

lámang upang tiyakin, kundi para pagbutihin ang pangangalagang panlipunan ng mga mamamayan, lalo na 
ang mga maralita at bulnerable. PhP108.8 bilyon na mula sa halagang ito ay para sa patuloy na pagsuporta sa 
Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) sa ilalim ng Kagawaran ng Kagalingan at Pagpapaunlad Panlipunan 
(DSWD).

Pangangalagang Panlipunan
para sa mga Maralita

Mga Hakbang sa Social Mitigation
sa ilalim ng TRAIN Law

Pantawid Pamilyang Pilipino 
Program o Conditional Cash Transfer 
(CCT)

Upang magbigay ng mga health 
grant, education grant, at rice subsidy 
para sa ikabubuti ng kondisyon ng 
4,400,000 mahihirap na pamilyang 
Filipino. Kabílang dito ang 4,164,960 
regular CCT at 235,040 modified CCT 
na benepisyadong sambahayan

PhP108.8 B

Upang magbigay ng tulong na 
pinansiyal, pagkain, medikal, at 
pang-edukasyon sa mga indibidwal, 
pamilya, at komunidad na nása hiráp 
na sitwasyon

Protective Services Program

PhP8.7 B

Upang mapalawak ang akses sa 
mga oportunidad na pangkabuhayan 
at empleo ng 183,385 mahihirap na 
sambahayang Filipino

Sustainable Livelihood Program

PhP5.5 B

Unconditional Cash 
Transfer (UCT) Program

Upang mapagaan ang epekto ng 
TRAIN Law sa mga maralitang 
sambahayan, kabílang ang mga 
benepisyado ng CCT at mga social 
pensioner na maaaring maapektuhan 
ng paggalaw sa presyo ng mga bilihin, 
sa pamamagitan ng pagbibigay ng 
taunang cash grant na PhP3,600

PhP37.2 B*

Supplementary Feeding Program

Upang mapagaan ang problema sa 
malnutrisyon ng mga kabataang 
Filipino na edad dalawa (2) hanggang 
limang (5) taon, sa pamamagitan ng 
implementasyon ng 120-araw na 
feeding program

PhP3.7 B

Pangangalagang Panlipunan para sa 
mga Kabataan at Nangangailangan

*Ito ay nása ilalim ng badyet ng Landbank (PhP36.5 bilyon)
at DSWD (PhP0.7 bilyon)

16 2020 BADYET NG BAYAN
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Pensiyon para sa mga 
Maralitang Senior Citizen 

Upang tiyaking nása maayos na 
kalagayan ang mga senior citizen 
sa bansa, bibigyan ng PhP500 
buwanang stipend ang 3,796,791 
maralitang senior citizen

PhP23.2 B

Pangangalagang Panlipunan para sa mga Senior Citizen

Pagsasakatuparan ng Centenarians Act

Pagpapatupad ng one-time 
incentive grant na PhP100,000 sa 
952 senior citizen na umabot sa 
edad na 100 taon

PhP109 M

 Pangangalagang Panlipunan para sa mga Filipinong nása 
Kagipitan na nása Ibayong Dagat (Overseas Filipino o OF) 

at mga Trafficked na Mamamayan

Upang protektahan ang mga OF mula sa mga panganib, tulad ng deportasyon, 
trafficking, at karahasan, ang pámahalaán ay naglaan ng PhP167 milyon para 
sa mga programang magsusulong ng proteksiyon at magbibigay ng maayos 
na empleo para sa kanila. Ilan sa mga ito ang sumusunod:

PhP90 M 
Serbisyo para sa mga OF na nása Kagipitan

PhP52 M
Serbisyo para sa mga OF na Nawalan
ng Tiráhan

PhP24 M
Programa ng Recovery at 
Reintegrasyon para sa mga 
Trafficked na Mamamayan
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MGA PRIYORIDAD SA PAGGUGOL 
Edukasyon at Pangangalagang Panlipunan

Unibersal na Pangangalaga sa Kalusugan 

Sa patuloy na pagtaas ng epekto ng iba’t ibang panganib sa kalusugan at kagalingan ng mga Filipino, 
mahalaga na gawing priyoridad ng pámahalaán ang pagbibigay sa mga tao, lalo na ang mga maralita at 

bulnerable, ng de-kalidad at abot-kayang serbisyong pangkalusugan. May kabuoang PhP175.8 bilyon ang 
inilaan sa Sektor ng Kalusugan para sa pagpapatupad ng mga programa at proyekto upang tiyaking malusog 
at produktibo ang bawat Filipino.

Mas Malusog na Pamumuhay

National Health Insurance Program (NHIP)
Tinitiyak ng badyet para sa NHIP ang libreng serbisyong pangkalusugan; mga medical assistance package, tulad ng 
maternity care at inpatient treatment para sa dengue at pneumonia; at konsultasyon, urinalysis, at blood transfusion para 
sa mga outpatient. Ang mga serbisyong ito ay ibinibigay ng anumang pasilidad pangkalusugan ng pámahalaán na may 
akreditasyon ng PhilHealth.

National Immunization Program
PhP7.5 B
Para sa pagbabakuna ng mga Filipino laban sa mga 
sakít tulad ng tuberkulosis, poliomyelitis, dipterya, 
tetano, pertussis, tigdas, at iba pa

Programang Pangkalusugan ng 
Pamilya, Nutrisyon, at Responsableng 
Pag-aalaga sa mga Anak 
PhP2.0 B
Para sa pagpapatupad ng mga interbensiyon 
sa pagpaplano ng pamilya na nagsusulong ng 
responsableng pangangalaga ng pamilya
at mga bata, at ng reproduktibong kalusugan

Pag-iwas at Pagkontrol
sa mga Nakahahawang Sakít 
PhP2.0 B
Para sa pagpapatupad ng mga programa at proyekto 
upang labanan ang mga nakahahawang sakít, tulad 
ng tuberkulosis, typhoid fever, at dengue,
bukod sa iba pa

Pagsugpo sa mga Nakahahawang Sakít
PhP825 M
Para sa pagsugpo sa mga nakahahawang sakít,
tulad ng malaria, schistosomiasis, ketong, 
filariasis, at rabies

Pag-iwas at Pagkontrol sa mga 
Hindi Nakahahawang Sakít
PhP509 M
Para sa pagbili ng mga gamot para sa mga 
cardiovascular condition, diabetes, at chronic 
respiratory disease; at pagbawas sa panganib
ng mga hindi nakahahawang sakít

First 1,000 Days Program
PhP159 M
Para sa pagpapatupad ng mga interbensiyong 
tutugon sa malnutrisyon ng mga bata at ina sa 
unang 1,000 araw matapos ang panganganak

PhP71.4 B

15.4 milyong maralitang pamilya (PhP2,400/pamilya)

6.2 milyong senior citizen (PhP5,000/senior citizen)

25,512 pamilya sa ilalim ng programang PAyapa at 
MAsaganang PamayaNAn (PAMANA) (PhP2,400/pamilya)

100,000 táong may kapansanan na walang trabaho
(PhP2,400/tao) 
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Episyenteng Serbisyong Pangkalusugan

Programa sa Pagpapahusay
ng Pasilidad Pangkalusugan
PhP8.4 B
Para sa pagbili ng mga kagamitang medikal, at 
pagpapagawa at rehabilitasyon ng mga pasilidad 
pangkalusugan ng pámahalaán, lalo na sa mga 
lugar na may mataas na bílang na mga maralitang 
sambahayan

Deployment ng Yamang-Táo 
para sa Kalusugan
PhP10.0 B
Para sa pag-empleo ng mga health professional, 
tulad ng mga doktor, nars, komadrona, at dentista, 
bukod sa iba pa, upang makamit ang target na 19 
health personnel kada 10,000 populasyon

Para sa pagbili ng mga gamot at bakuna, kabílang 
ang mga kagamitang medikal para sa mga pasilidad 
pangkalusugan ng pámahalaán

Pagbili ng mga Gamot at Bakuna
PhP19.1 B

Tulong sa mga Maralitang Pasyente
PhP10.5 B
Para sa pagpapaospital at tulong pinansiyal sa mga 
maralitang pasyente  

Para sa pagbili ng mga gamot at kagamitang 
medikal; at pambayad sa iba pang gastusin para sa 
pangangasiwa ng mga pasilidad pangkalusugan sa 
ilalim ng DOH, kabílang ang suweldo sa mga health 
professional

Pangangasiwa ng mga Publikong
Pasilidad Pangkalusugan
PhP39.9 B

Dangerous Drug Abuse Treatment 
and Rehabilitation Centers
PhP1.2 B
Para sa mga pagkain, gamot, at kagamitang medikal, 
dental, at kagamitan sa laboratoryo ng 17 Drug Abuse 
Treatment and Rehabilitation Centers sa buong bansa
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Mabuting Pamamahala at Katarungan

MGA PRIYORIDAD SA PAGGUGOL
Mabuting Pamamahala at Katarungan

Pangunahin sa kapayapaan at kaunlaran ay ang mabuting pamamahala. Ito ay tumutukoy sa kakayahan ng 
pámahalaáng ibigay ang pangangailangan ng mga mamamayan sa paraang transparent, tumutugon, at 

may pananagutan. Patuloy na sinusuportahan ng 2020 Pambansang Badyet ang mga estratehiya sa mabuting 
pamamahala upang mapahusay ang paghahatid ng serbisyo at lumikha ng pantay na oportunidad para sa lahat.

Mabilis at Patas na Hustisya

Kagawaran ng Katarungan 
(Department of Justice)
PhP23.5 B 

Upang paigtingin ang pagpapatupad 
ng batas laban sa iba’t ibang krimen 
at magbigay ng pantay na akses sa 
hustisya sa pamamagitan ng mga 
programang tulad ng:

Ang Hudikatura
(The Judiciary)
PhP41.2 B

Upang pabilisin ang resolusyon at 
disposisyon ng mga kaso sa korte, 
na ang:

Programa sa Pagpapatupad ng Batas

PhP6.0 B  

Pagtuklas at Pagsisiyasat ng mga 
Krimen (Pambansang Kawanihan ng 
Pagsisiyasat o National Bureau of 
Investigation)

PhP1.1 B

Publikong Tulong-Legal para sa 
mga Maralita at Ibá pang 
Kalipikadong Táo

PhP3.9 B

Programa sa Parole at Probasyon

PhP0.8 B

Programa para sa Proteksiyon ng 
mga Saksi

PhP0.2 B

Operasyon ng Kataas-taasang 
Hukuman at ng mga Mababang 
Hukuman

PhP35.9 B

Appellate Adjudication 
Program (Hukuman ng 
Apelasyon o Court of Appeals) 

PhP1.4 B

Pagpapatayo at Pagsasaayos 
ng mga Bulwagan ng 
Katarungan

PhP1.3 B

Sandiganbayan 
Adjudication Program

PhP0.6 B
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Bukás at Nakatutugong Pamamahala

PhP278 M

Sistema sa Pamamahala 
ng Badyet at Treasury

Para i-automate at pag-isahin ang 
mga proseso ng publikong 
pamamahalang pinansiyal 
(public financial management) 
ng pámahalaán

Pagpapabuti ng Paraan 
ng Pagnenegosyo

PhP791 M

Mga Negosyo Center

Upang magtatag at pangasiwaan ang mga 
Negosyo Center, na naglalayong magbigay o 
mapadali ang akses ng 785,000 kliyente sa mga 
serbisyo sa pagpapaunlad ng negosyo, kabílang 
ang mga micro, small, at medium enterprise

PhP431 M

National Government Portal (NGP)

Upang ipagpatuloy ang operasyon ng NGP at 
ikonekta sa portal ang target na 341 karagdagang 
institusyon ng pámahalaán para sa mas mabilis 
at higit na episyenteng serbisyo

Tanggapan ng Tanodbayan 
(Office of the Ombudsman)

Upang isulong ang integridad at 
transparensi sa serbisyo publiko sa 
pamamagitan ng mga programa sa 
pagsisiyasat at pagpapatupad 
ng batas laban sa katiwalian, 
pagpigil sa katiwalian, at 
tulong-publiko, bukod sa ibá pa

PhP4.1 B

Paglaban sa Katiwalian

Libreng Internet Wi-Fi Connectivity

Upang pahusayin ang akses sa internet ng 
mga Filipino sa mga publikong lugar at sa mga 
Pampámahalaáng Unibersidad at Kolehiyo (SUC)

PhP1.514 B*

Komisyon sa Awdit 
(Commission on Audit)

Upang itaguyod ang pananagutan 
sa publiko sa pamamagitan ng 
pag-aawdit ng mga account at 
transaksiyon ng pámahalaán

PhP13.1 B

*Kabílang ang PhP1.414 bilyong badyet na kukunin mula sa Special Account in the 
General Fund from Spectrum Users Fees na nakolekta ng Pambansang Komisyon sa 
Telekomunikasyon (National Telecommunications Commission)



22 2020 BADYET NG BAYAN

Modernisasyon ng Agrikultura

MGA PRIYORIDAD SA PAGGUGOL
Agrikultura, Kaligiran, Likás na Yaman, at Katatagan Laban sa mga Panganib

Ang Sektor ng Agrikultura ay nananatiling isang mahalagang pinagmumulan ng pagkain, hilaw na 
materyales, at empleo. PhP147.3 bilyon, o 3.6% ng Pambansang Badyet, ay nakalaan para sa modernisasyon 

ng mga programa sa repormang pang-agrikultura at pansakahan upang tiyaking may sapat na pagkain para 
sa populasyon, tugunan ang pangangailangan ng mga manggagawa sa agrikultura, at palakasin ang katatagan 
ng sektor sa pagbabágo ng klima at iba pang mga panganib. 

Sapat at Aksesibleng Pagkain

Alokasyon para sa mga FMR 
Batay sa Rehiyon (PT 2020)

CAR PhP334 M
Rehiyon I PhP519 M
Rehiyon II PhP555 M
Rehiyon III PhP802 M
NCR PhP344 M
Rehiyon IV-A PhP1,409 M
Rehiyong MIMAROPA PhP427 M
Rehiyon V PhP534 M
Rehiyon VI PhP821 M
Rehiyon VII PhP692 M
Rehiyon VIII PhP646 M
Rehiyon IX PhP397 M
Rehiyon X PhP447 M
Rehiyon XI PhP913 M
Rehiyon XII PhP514 M
CARAGA PhP608 M
KABUOAN PhP9,959 M*

Talâ: Maaaring hindi magtugma ang kabuoang halaga 
dahil sa rounding off.*Kabílang lámang ang mga proyektong locally-funded

Rice Competitiveness 
Enhancement Fund (RCEF)

Upang mabigyan ng makabágong 
kagamitan sa pagsasaka, mga inbred 
rice seed, pinalawak na tulong pautang, 
at mga agricultural extension service ang 
mga indibidwal na magsasaka at mga 
samaháng magsasaka, alinsunod sa 
Batas Republika Blg. 11203 o ang Rice 
Tariffication Law

PhP10.0 B

Mga Kalsadang mula Bukid 
hanggang Palengke (Farm-to-
Market Roads o FMR)
Upang tiyakin ang madaling pagkilos ng 
mga kalakal at serbisyo mula sa mga 
lugar ng produksiyon at ng merkado

PhP10.0 B*

PhP16.4 B

Mga Pangunahing Programa 
sa Kalakal ng Kagawaran ng 
Agrikultura (Department of 
Agriculture)
Upang iangat ang produksiyon ng:
 
 PhP6.9 B   Palay 

 PhP4.9 B   Pangisdaan
 PhP1.5 B   Mais
 PhP1.4 B   Mga Pananim

na may Mataas 
na Kalidad (High 
Value Crops)

 PhP1.1 B   Paghahayupan
 PhP0.5 B   Agrikulturang 

Organiko
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Mga Masaganang Magsasaka 
at Mangingisda

Matatag na
Agrikultural na Komunidad

Pagtatamo at Pamamahagi 
ng Lupain
Upang mamahagi ng kabuoang 33,310 
ektaryang (ha) lupaing agrikultural 
sa mga benepisyado ng repormang 
pansakahan at maabot ang target 
na 42,792 ektarya ng lupang may 
rehistradong Emancipation Patent/
Certificate of Land Ownership Award 
at 45,407 ektaryang may kompletong 
claim folder documentation, sa ilalim 
ng Land Tenure Security Program

PhP3.9 B

Subsidyong Pinansiyal para 
sa mga Magsasaka ng Palay
Upang mabigyan ng direkta at tiyak 
na akses sa mga cash grant ang mga 
magsasaka ng palay na may isang 
(1) ektarya ng lupa o mas mababa pa 
at mga magsasakang apektado ng 
tariffication ng bigas, sa pamamagitan 
ng Land Bank of the Philippines

PhP3.0 B

Pamamahagi ng mga 
Kagamitan sa Pangingisda
Upang bumili at mamahagi ng mga 
environment-friendly na kagamitan 
sa pangingisda (tulad ng mga gill net, 
kawíl at pisì, bangkang de-motor at 
walang motor, at mga crab lift net) para 
sa 17,784 indibidwal na benepisyado at 
279 samahang mangingisda

PhP632 M

Pagpapaunlad ng Sistemang 
Patubig
Upang pondohan ang pagtatatag, 
muling pagsasaayos, at pangangalaga 
ng iba’t ibang pambansa, 
pangkomunidad, small reservoir 
irrigation, at iba pang sistemang 
patubig (PhP36.3 bilyon); at ipatupad 
ang maliliit na proyektong patubig ng 
DA (PhP1.2 bilyon)

PhP37.5 B

Seguro sa Pananim
Upang pondohan ang buong 
premium ng seguro ng 1,800,144 
na mga benepisyadong maliliit na 
magsasaka at mangingisdang nása 
ilalim ng Registry System for Basic 
Sectors in Agriculture (RSBSA)

PhP3.5 B

Buffer Stocking Program
Upang bumili ng 388,164 metrong 
tonelada ng palay mula sa mga lokal na 
magsasaka at tiyakin ang pagkakaroon 
ng sapat na suplay ng bigas sa 
panahon ng kalamidad at kagipitan

PhP7.0 B

Tulong sa Utang
Upang mapahusay ang akses sa abot-
kayang pautang ng mga magsasaka 
at mangingisdang tinukoy sa RSBSA

PhP2.5 B
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Kaligiran

MGA PRIYORIDAD SA PAGGUGOL
Agrikultura, Kaligiran, Likás na Yaman, at Katatagan Laban sa mga Panganib

Ang kaunlaran ay hindi dapat kailanman maging dahilan ng pagkasira ng kaligiran. Para makamit ng 
Filipinas ang sustenibleng paglago, kailangang tugunan ang mga kagyat na isyung pangkaligiran, 

partikular na ang polusyon, pagkasira ng kagubatan, at pagbabágo ng klima. Sinusuportahan ng 2020 
Pambansang Badyet ang mga estratehiya sa pangangalaga ng mga ekosistemang likás at pagpapanatili ng 
isang kaligirang matatag at handa sa sakuna.

Malinis at Malusog na Kaligiran

Programa para sa Malinis 
na Hangin
Upang pondohan ang operasyon
at pangangalaga sa 46 na air quality 
monitoring stations (AQMS) 
at pag-calibrate ng 28 AQMS

PhP0.15 B

Rehabilitasyon ng mga 
Coastal at Marine 
na Ecosystem
Upang tuloy-tuloy na pamahaláan 
ang mga marine area at baybayin
at kayamanan, tulad ng mga coral 
reef, seagrass bed, kagubatan 
ng bakawan, mudflat, at komunidad 
ng plankton; kasáma rin ang PhP1.3 
bilyong alokasyon para 
sa rehabilitasyon ng Manila Bay

PhP1.7 B

Programa para sa Malinis 
na Tubig
Upang mapabuti ang kalidad ng tubig 
sa pamamagitan ng pagsubaybay 
sa 585 estero/láwas ng tubig; 
kasáma rin ang PhP118 milyong 
panustos para sa mga ilog/daanan 
ng tubig na dumadaloy patungong 
Manila Bay

PhP0.17 B

PhP1.4 B Upang suriin ang 310 kontrolado at 
di-kontroladong tambakan ng basura 
at magtayo ng 580 Materials 
Recovery Facility

Wastong Pamamahala 
ng Basura

PhP3.2 B
Upang tamnan ang 50,000 ektarya 
ng nakalbong kagubatan, magpalago 
ng 43,029,153 punla, at pangalagaan 
ang 216,058 ektarya ng mga 
kagubatan at tubigan

National Greening Program

24

PhP26.4 bilyon ay nakalaan para sa Kagawaran ng Kapaligiran at Likás na Yaman (Department of Environment
and Natural Resources) bílang pangunahing ahensiyang inatasang magpatupad ng mga hakbang sa preserbasyon 

ng integridad ng ekolohiya at pangangalaga sa mga likás na yaman ng bansa.
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Adaptasyon sa Pagbabágo ng Klima 
at Katatagan Laban sa mga Panganib

PhP90.1 B

Magpatayo at ayusin 
ang mga estruktura at pasilidad 
sa mitigasyon ng baha, pagpapalakas 
ng mga hakbang sa pagkontrol 
ng baha, at protektahan ang búhay 
ng mga tao at ang mga ari-arian 
mula sa mga panganib na dalá ng 
matitinding pagbaha (Kagawaran 
ng mga Pagawaing Bayan 
at Lansangan o DPWH)

Pagkontrol ng Baha

PhP16.0 B Upang pondohan ang mga aktibidad 
sa mitigasyon o pagbawas 
sa panganib na dalá ng sakuna, 
pag-iwas, at paghahanda, pati na rin 
ang mga gawain at serbisyo para sa 
pagtulong sa mga nasalanta, muling 
pagbangon, at muling pagtatayô 
ng mga nasirang impraestruktura 
dalá ng mga kalamidad na likás o 
gawa ng tao, na maaaring mangyari 
sa kasalukuyang taon o nangyari 
sa nakalipas na dalawang (2) taón. 
Kabílang sa NDRRMF ang PhP3.5 
bilyong alokasyon para sa Marawi 
Recovery, Rehabilitation, and 
Reconstruction Program, pati na 
ang PhP5.0 bilyong alokasyon para 
sa Comprehensive Aid to Repair 
Earthquake Damage for Region 
XI (Davao Region) and Region XII 
(SOCCSKSARGEN).

National Disaster Risk 
Reduction and Management 
Fund (NDRRMF)

Upang pataasin ang kapasidad na umangkop at katatagan sa sakuna ng mga ecosystem ng bansa, 
patuloy na ipatutupad ang sumusunod na mahahalagang programa at proyekto para sa adaptasyon sa pagbabágo 

ng klima at pagbawas sa panganib na dalá ng mga kalamidad:

Pagpapaunlad ng 
Napapalitang Enerhiya
Upang linangin at gamítin ang mga 
mapagkukunan ng renewable na 
enerhiya, mura, at sustenibleng 
enerhiya, at mapababâ ang mga carbon 
emission (Kagawaran ng Enerhiya o 
Department of Energy)

PhP154 M

PhP6.8 B

Upang magsibling standby na pondo 
na maaaring gamítin upang agad na 
maibalik sa ayos ang sitwasyon at 
kondisyon ng pamumuhay ng mga 
tao sa mga komunidad o lugar na 
nasalanta ng kalamidad, epidemya, 
krisis, at sakuna

Quick Response Fund (QRF)

PhP2.1 B Kagawaran ng Edukasyon 
(DepEd)

PhP1.5 B Kagawaran ng Agrikultura (DA)

PhP1.3 B
Kagawaran ng Kagalingang 
Panlipunan at Pagpapaunlad 
(DSWD)

PhP1.0 B Kagawaran ng mga Pagawaing 
Bayan at Lansangan (DPWH)

PhP0.6 B Kagawaran ng Kalusugan (DOH)

PhP0.3 B Tanggapan ng Tanggulang Sibil 
(OCD)

PhP0.1 B Pambansang Pangasiwaan 
sa Elektripikasyon (NEA)

Talâ: Maaaring hindi magtugma ang kabuoang 
halaga dahil sa rounding off.
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Konstruksiyon at Pagpapaunlad ng Ekonomiya

MGA PRIYORIDAD SA PAGGUGOL
Konstruksiyon at Pagpapaunlad ng Ekonomiya

Inihuhudyat ng PT 2020 ang ikaapat na taon ng pagpapatupad ng Programang Build, Build, Build, na naglalayong 
mapabilis ang paggasta sa impraestruktura upang hikayatin ang paglago ng ekonomiya at lumikha ng mga 

trabaho. Ang PhP989.3 bilyong badyet sa impraestruktura sa PT 2020 ay kumakatawan sa 4.7% ng GDP at 
nagpopondo ng iba’t ibang mahahalaga at labor-intensive na proyekto sa buong bansa.

Mga Detalye 2019 GAA 2020 GAA

Pambansa1/ PhP  129.9 B PhP  146.4 B
Sentral na Opisina2/ PhP  371.6 B PhP  461.7 B
Rehiyong Administratibo ng 
Cordillera (CAR) PhP    10.8 B PhP    12.6 B

Rehiyon I PhP    19.5 B PhP    15.8 B
Rehiyon II PhP    14.2 B PhP    15.4 B
Rehiyon III PhP    32.1 B PhP    28.8 B
Pambansang Punong Rehiyon 
(NCR)3/ PhP    61.0 B PhP    94.1 B

Rehiyon IV-A PhP    25.4 B PhP    28.9 B
Rehiyon ng MIMAROPA PhP    11.3 B PhP    14.2 B
Rehiyon VI PhP    22.2 B PhP    23.5 B
Rehiyon VI PhP    17.7 B PhP    19.9 B

Rehiyon VII PhP    16.1 B PhP    20.0 B
Rehiyon VIII PhP    15.3 B PhP    19.1 B
Rehiyon IX PhP      8.3 B PhP    12.3 B
Rehiyon X PhP    12.8 B PhP    16.7 B
Rehiyon XI PhP    14.2 B PhP    19.6 B
Rehiyon XII PhP    11.3 B PhP    11.5 B
Rehiyon XIII PhP      9.6 B PhP    10.9 B
Rehiyong Awtonomo ng 
Bangsamoro sa Muslim 
Mindanao (BARMM)4/

PhP    13.3 B PhP    18.0 B

KABUOAN PhP 816.2 B PhP  989.3 B

Programang
Build, Build, Build
PhP989.3 B

Breakdown ng Badyet sa Impraestruktura 
sa PT 2020 batay sa Rehiyon

Talâ: Maaaring hindi magtugma ang kabuoang bílang dahil sa rounding off.
1/Ang mga buong bansang alokasyon (nationwide allocation) ay tumutukoy sa 
mga alokasyong hindi pa naibibigay sa iba’t ibang panrehiyong tanggapan ng mga 
kagawaran/ahensiya at multi-user special purpose fund (hal., Calamity Funds).
2/Ang mga alokasyon ng Sentral na Opisina ay binubuo ng mga alokasyong 
pang-impraestrukturang pinangangasiwaan ng Punong Tanggapan ng mga 
kagawaran/ahensiya.
3/Ang mga alokasyong panrehiyon (regional allocation) para sa NCR ay 
binubuo ng mga kinakailangan sa pagpopondo sa mga kagawaran/ahensiya 
na matatagpuan sa NCR na may saklaw sa buong bansa, ngunit walang mga 
operating unit sa mga rehiyon.
4/Binubuo ng mga proyektong pang-impraestruktura sa mga lalawigan ng 
BARMM (at dating ARMM).

2020 Target:

Kabuoang bílang ng mga tulay 
na napanatili at naisaayos:

487

Kabuoang haba ng mga 
naitayong bágo

at pinalitang tulay:
24,222.018 lm

Kabuoang lawak ng mga 
naitayong bágo

at pinalitang tulay:
231,078.052 m2

Kabuoang haba
ng mga kalsadang namantene:

955.021 km

Kabuoang haba ng mga
kalsadang bágong gawa:

1,081.660 km

Kabuoang haba ng mga 
kalsadang ipinaayos/muling 

ipinagawa/ipina-upgrade:
321.660 km

Kabuoang haba ng mga 
kalsadang pinalawak:

966.693 km

26 2020 BADYET NG BAYAN
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Ligtas at Maaasahang
mga Pambansang Kalsada*

Mas Mahusay na Sistema
ng Transportasyon**

Upang matiyak na ang mga kalsada sa bansa ay 
nása ligtas at mabuting kalagayan, pinopondohan ng 
Kagawaran ng mga Pagawain at Lansangang Bayan 
(Department of Public Works and Highways) ang 
sumusunod na programa:

Patuloy na pinopondohan ng Kagawaran ng 
Transportasyon (Department of Transportation) ang 
sumusunod na pangunahing proyekto ng impraestruktura 
pangtransportasyon sa 2020:

*Kabílang ang mga proyektong foreign-assisted

Network Development
Program

Para sa pagpapalawak ng mga 
kalsada, pagpapagawa ng mga 
bypass at diversion road, at 
pagpapaaspalto ng mga kalsada, 
bukod sa iba pa

Rail Transport Program

PhP38.6 B
North-South Commuter Railway 
System

PhP9.8 B
Metro Manila Subway Project Phase 1

PhP6.1 B
Subsidyo para sa Mass Transport 
(MRT3)

PhP5.1 B
MRT Line 3 Rehabilitation Project

PhP877 M
PNR South Long Haul Project

PhP96 M
Mindanao Railway Project

PhP74 M
LRT Line 1 Cavite Extension Project

Maritime Infrastructure 
Program

PhP228 M
Brgy. Pag-Asa Port
(Kalayaan, Palawan)

PhP205 M
New Cebu International Container 
Port Project

PhP65 M
Agoo Multi-Purpose Port
(Agoo, La Union)

Asset Preservation
Program

Para sa pangangalaga, rehabilitasyon, 
at pagsasaayos, bukod sa iba pa, ng 
lahat ng kalsada sa Filipinas

Bridge Program

Para sa pagpapatayo, pagpapalit, 
pagreretrofit, at pagpapalawak ng 
mga tulay sa buong bansa

PhP113.4 B PhP61.4 B

PhP573 M

PhP52.9 B

PhP30.2 B

27KAGAWARAN NG BADYET AT PAMAMAHALA

**Hindi kabílang ang badyet na maaaring makuha mula sa 
Unprogrammed Appropriations-Support to Foreign-Assisted Projects 
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Sapat na Suporta
para sa mga Lokal na Pámahalaán

Ang mga lokal na pámahalaán ay binibigyan ng Pambansang 
Pámahalaán ng mga alokasyon upang matapos ang kanilang 
mga programa at proyektong magpapabuti ng pamumuhay 
sa mga lungsod at kanayunan.

Air Infrastructure Program

PhP1.0 B
Bukidnon Airport

PhP500 M
Sangley Airport

PhP325 M
Catbalogan Airport

PhP125 M
General Santos Airport

PhP100 M
Laguindingan Airport, Antique Airport

PhP75 M
Virac Airport, Ormoc Airport,
San Jose (Mindoro) Airport

PhP50 M
Mapun Airport

PhP2.4 B

Tulong sa mga Munisipalidad

Para sa pagpapatayo ng mga 
pasilidad at kagamitan na may 
kaugnayan sa pagbabawas ng mga 
panganib na dulot ng kalamidad, 
mga proyektong nagsusulong ng 
kapayapaan, at/o mga proyektong 
pang-impraestruktura na 
tutugunan ang paghahatid ng mga 
pangunahing serbisyo ng mga 
munisipalidad

Tulong sa mga Lungsod

Para sa pagpapatayo, rehabilitasyon, 
pagpapakompone, at/o pagpapabuti 
ng mga publikong lugar tulad ng mga 
eco-friendly na impraestruktura

Sagana at Ligtas na Tubig
para sa Lahat (SALINTUBIG)

Para sa pagbibigay ng malinis 
na suplay ng tubig sa 134 na 
munisipalidad upang maiwasan ang 
mga sakít na dalá ng maruming tubig

Conditional Matching Grant
to Provinces

Para sa pagpapakompone, 
rehabilitasyon, at/o pagpapabuti ng 
mga kalsada sa lalawigan at tulay sa 
buong bansa

PhP11.7 B

PhP2.5 B

PhP1.5 B

PhP8.2 B

Mas Mahusay na Transportasyong 
Panghimpapawid
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National Government Portal 
(NGP)

Para sa pagpapatuloy ng operasyon 
ng NGP, na naglalaman ng iba’t 
ibang online na serbisyo, datos, at 
impormasyon ng pámahalaán

National Broadband Plan

Para sa mas mabilis na internet speed 
sa pamamagitan ng paglalagay ng 
mga fiber optic cable at wireless 
technology sa buong bansa

National Government Data 
Center Infrastructure

Para sa pagpopondo ng mga 
government data center at storage 
facility

PhP431 M

PhP296  M

PhP345 M

Mas Pinalakas na Sektor
ng Teknolohiyang Pang-impormasyon (IT)

Mas Pinalakas na Partnership
sa Ibang Sektor

PhP11.3 bilyon ang nakalaan para sa Kagawaran ng 
Teknolohiyang Pang-Impormasyon at Komunikasyon 
(Department of Information and Communications 
Technology) upang pondohan ang mga pangunahing 
programa at proyekto nito sa 2020.

Ilan sa mga programa at proyektong pang-impraestruktura 
ng ibang sektor ay pinamámahalaán ng at pinopondohan 
sa ilalim ng DPWH.

*Kabílang ang PhP1.414 bilyong badyet na kukunin mula sa 
Special Account in the General Fund from Spectrum Users Fees 
na nakolekta ng Pambansang Komisyon sa Telekomunikasyon 
(National Telecommunications Commission)
**Para sa pagpapagawa at pagpapakabit ng mga natitiráng 
tulay na tinukoy ng Kagawaran ng Repormang Pansakahan 
(Department of Agrarian Reform) bílang suporta sa Agriculture and 
Fisheries Modernization Program

PhP21.9 B
Mga Tourist Destination Access Road

PhP10.6 B
Mga Trade, Industries, and Economic Zone Access Road

PhP6.5 B
Impraestruktura sa Pambansang Seguridad

PhP2.3 B
Mga Seaport Access Road 

PhP1.9 B
Mga Airport Access Road

PhP1.0 B
Mga Impraestrukturang may Kaugnayan sa Kalamidad
at Ibang Pasilidad

PhP603 M
Tulay ng Pangulo Para sa Kaunlarang Pang-Agraryo**

PhP480 M
Mga Pasilidad para sa mga Physically Challenged Person

Libreng Internet Wi-Fi
Connectivity sa mga Publikong 
Lugar at Pampámahalaáng 
Unibersidad at Kolehiyo (State 
Universities and Colleges
o SUCs)

Para sa paglalagay ng mas maayos na 
Wi-Fi connectivity sa mga publikong 
lugar, kabílang ang mga SUC

PhP1.5  B*

PhP50 M
Libreng Internet Wi-Fi Connectivity 
sa mga Publikong Lugar 

PhP50 M
Libreng Internet Wi-Fi Connectivity 
sa mga SUC
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PhP6.8 B

Mga Kabataan at Kapos-palad

MGA PRIYORIDAD SA PAGGUGOL
Mga Kabataan at Kapos-palad

Upang matiyak na walang sinumang maiiwan sa paglalakbay tungò sa kaunlaran, may mga alokasyon 
sa 2020 Pambansang Badyet na inilaan para sa pagpapabuti ng kapakanan ng mga Filipino, lalo na ng 

kabataan at ibá pang bulnerableng sektor ng lipunan.

Upang tulungan ang mga bata na lumaking malusog at malakas, 
pinondohan ang sumusunod na programang pangkalusugan, 
nutrisyon, pangangalagang panlipunan, at edukasyon:

PhP2.0 B

Programang Pangkalusugan ng Pamilya, 
Nutrisyon, at Responsableng Pag-aalaga 
sa mga Anak 

Upang isulong ang mga mabuting gawi 
sa pangangalaga ng pamilya at mga 
bata at mapangalagaan ang kalusugan 
ng mga ina at ng kanilang mga anak 
(Kagawaran ng Kalusugan o Department 
of Health [DOH])

First 1,000 Days Program

Upang tugunan ang mga 
pangangailangan sa nutrisyon ng mga 
buntis at ng mga batang edad dalawang 
taon pababa (DOH-Pambansang 
Sanggunian sa Nutrisyon)

PhP159 M

Early Childhood Care and Development 
(ECCD) Program

Upang pondohan ang pagbuo ng 
mga patakaran, pamantayan, at 
panuntunan sa ECCD; mga aktibidad 
sa pagpapalakas ng kapasidad ng mga 
partner na institusyon; akreditasyon 
ng mga ECCD service provider; at 
pagpapatayo ng mga National Child 
Development Center (Kagawaran ng 
Edukasyon-Sanggunian sa ECCD)

PhP455 M

Upang tulungan ang mga manggagawang Filipino na 
makahanap ng ganap, disente, at kapaki-pakinabang na 
kabuhayan, PhP17.9 bilyon ay inilaan sa Kagawaran ng 
Paggawa at Empleo (Department of Labor and Employment) 
para sa pagpapatupad ng mga programa at proyekto nito, 
tulad ng:

Tulong Panghanapbúhay sa Ating 
Disadvantaged/Displaced Workers 
(TUPAD) Program
 

Upang mabigyan ng empleo sa oras 
ng kagipitan ang mga manggagawang 
natanggal sa trabaho, manggagawang hindi 
sapat ang kinikita, at mga manggagawang 
pana-panahon lámang ang trabaho sa 
pamamagitan ng TUPAD Program at 
lumikha ng mga oportunidad sa internship 
para sa mga batang manggagawa, 
lalo na ang mahihirap, na interesadong 
magkaroon ng karera sa serbisyo publiko sa 
pamamagitan ng GIP

PhP514 M

PhP41 M

Special Program for 
Employment of Students (SPES)

Upang tiyaking makatatapos ng pag-aaral ang 
mga maralita ngunit karapat-dapat na kabataan 
sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila na 
makahanap ng pansamantalang empleo

Jobstart Philippines

Upang mag-alok ng mga pagsasanay na 
makatutulong sa kabataan na masimulan ang 
kanilang propesyonal na kabuhayan at empleo

Trabaho para sa mga 
Kabataan at Disadvantaged 

na Manggagawa
Pangangalaga 

sa mga Bata
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Pambansang Pangasiwaan 
sa Pabahay (National Housing 
Authority)

Upang pondohan ang Comprehensive 
and Integrated Housing Program na 
naglalayong magpatayo ng 7,419 
yunit ng kabahayan, kasáma na 
ang mga yunit na kailangan para 
sa relokasyon ng mga pamilyang 
informal settler dahil sa paglilinis ng 
Manila Bay at pabahay para sa mga 
unipormadong kawani

Korporasyon ng Abot-Káyang Pautang 
sa Pabahay (Social Housing Finance 
Corporation)

Upang mas mabigyan ng akses 
sa pautang sa pabahay ang 
mga pamilyang maralita at 
walang permanenteng tiráhan sa 
pamamagitan ng High Density 
Housing Program (PhP897 milyon) 
at Community Mortgage Program 
(PhP500 milyon)

Pambansang Korporasyon ng Pautang 
sa Pabahay (National Home Mortgage 
Finance Corporation)

Upang pataasin ang kapasidad ng 
2,222 maralitang pamilyang makakuha 
ng desenteng tiráhan sa pamamagitan 
ng Socialized Housing Loan Take-out 
of Receivables Program

PhP4.6 B PhP1.4 B PhP1.0 B

Maayos na Pabahay para sa mga 
Impormal na Settler at Maralita
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PhP2.3 B

Rural Electrification

Upang bigyan ng koryente ang 
932 sityo na walang ilaw alinsunod 
sa layunin ng pámahalaán na 
elektripikasyon para sa lahat

PhP893 M

Kagawaran ng Pamahayan at 
Pagpapaunlad (Department of Human 
Settlements and Urban Development)

Upang pondohan ang mga gastúsin 
sa operasyon, programa, at proyekto 
ng bágong-tatag na kagawaran ng 
pamahayan

PhP1.5 B

Sagana at Ligtas na Tubig 
Para sa Lahat (SALINTUBIG)

Upang tiyaking mayroong malinis 
na tubig sa 134 na munisipalidad 
at mabawasan ang sakít na dalá ng 
maruming tubig
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Ang Badyet at ang Ekonomiya

BADYET AT ANG PROGRAMANG PAMPANANALAPI

A ng pagsusuri ng kasalukuyang sitwasyon ng ekonomiya ng bansa ay isang mahalagang bahagi ng paggawa 
ng Pambansang Badyet. Sa pamamagitan nito, ang pámahalaán ay makalilikha, makapagsisimula, at 

makapagpapatupad ng mga kinakailangang patakaran sa kagalingang pang-ekonomiya upang ipakita ang 
mabisang pámahalaán at makamit ang isang matatag na ekonomiya.
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Mga Makroekonomikong Pagtatáya, 2018–2022

Mga Detalye
Aktuwal

2018
Aktuwal

2019

Pagtaas ng Real GDP (%) 6.2 5.9 6.5-7.5 6.5-7.5 6.5-7.5
Inflation (%) 5.2 2.5 2.0-4.0 2.0-4.0 2.0-4.0

364-Araw na Treasury Bill Rate (%) 5.1 5.23 3.5-4.5 3.5-4.5 3.5-4.5

FOREX (PhP/USD) 52.66 51.8 51-54 51-54 51-54

LIBOR, 180 Araw (%) 2.5 2.3 1.5-2.5 1.5-2.5 1.5-2.5
Langis ng Dubai (USD/bl) 69.42 63.56 55-70 55-70 55-70
Pagtaas ng Eksport (%)2/ -0.3 2.7 4.0 6.0 6.0
Pagtaas ng Import (%)2/ 11.9 -3.0 8.0 8.0 8.0

1/Mga pagtatáya at target na pinagtibay ng Development Budget Coordination Committee (DBCC) noong Disyembre 11, 2019.
2/Ayon sa target na Balance of Payments ng Bangko Sentral ng Pilipinas na nakabatay sa International Investment Position, ika-6 na edisyon (BPM6) 
Talâ: Maaaring hindi tumugma ang kabuoang halaga dahil sa rounding off.

Sensibilidad ng Pananalapi sa Mahahalagang 
Makroekonomikong Palatandaan, 2018-20203/

(sa bilyong Piso)

Mga Detalye

1 percentage point
na paglaki ng real GDP 21.4 23.0 26.9 - - - 21.4 23.0 26.9

1 percentage point
na pagtaas sa antas ng 
inflation (inflation rate)

20.7 20.5 22.3 - - - 20.7 20.5 22.3

1 percentage point 
na pagtaas ng paglaki ng 
inaangkat na paninda

4.2 5.5 5.5 - - - 4.2 5.5 5.5

1 percentage point
na pagtaas sa Treasury 
Bill Rate (interest rates)

1.0 0.8 0.4 2.0 2.6 1.8 (1.0) (1.8) (1.4)

1 percentage point
na pagtaas ng London 
Interbank Offered Rates 
(180 Araw)

- - - 5.3 5.9 6.5 (5.3) (5.9) (6.5)

1 Pisong paghina ng nibel 
ng palítan ng salapi 9.5 8.8 10.7 2.1 2.2 2.4 7.5 6.6 8.3

3/Pinagmulan ng Datos: Kagawaran ng Pananalapi (Department of Finance) at Kawanihan ng Ingatáng-Yaman (Bureau of the Treasury)
4/Ang negatibong numero sa balanse ng badyet ay nangangahulugan ng pagtaas ng deficit. 
Talâ: Maaaring hindi tumugma ang kabuoang halaga dahil sa rounding off.

Balanse ng Badyet4/PagbabayadRentas

2018 2019 20202018 2019 20202018 2019 2020

KAGAWARAN NG BADYET AT PAMAMAHALA

2020 2021 2022

Mga Target1/
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Programang Pampananalapi1/

BADYET AT ANG PROGRAMANG PAMPANANALAPI

Nangangakong maglalaan ng sapat na pondo para sa pagpapatupad ng mga pangunahing programa at 
proyekto, ang Administrasyon ay patuloy na naninindigan sa disiplina sa pananalapi at pinalalawak ang 

koleksiyon ng rentas.

Sa adopsiyon ng Cash Budgeting System (CBS), ang mga awtorisadong laang-gugulin sa ilalim ng PT 2020 General 
Appropriations Act ay ipamamahagi at ipambabayad para sa mga tiyak na layunin hanggang Disyembre 31, 2020. Sa kabilâng 
bandá, ang mga tulong pinansiyal na inilaan para sa mga lokal na yunit ng pámahalaán (LGU) ay maaaring gastusín hanggang 
Disyembre 31, 2021. Ang mga laang-gugulin para sa mga bahaging itinakda ng batas ng mga LGU, gayunman, ay hindi limitado 
sa isang tinukoy na panahon at maaaring gamítin hanggang tuluyang maubos.

Pagkatapos ng panahon na isang taon ng pagkakabisa, lahat ng mga hindi naipamahaging laang-gugulin ay mawawalan ng 
bisà, habang ang mga di-inaasahan o di-nagamit na pondo ay babalik sa General Fund at hindi maaaring gamítin maliban sa 
susunod na pagsasabatas.

Ang mga laang-gugulin para sa mga pang-impraestrukturang capital outlay, kabílang ang mga subsidyong ipinamamahagi sa 
mga Korporasyong Pag-aari at/o Kontrolado ng Pámahalaán (GOCC) para sa mga proyektong impraestruktura, ay maaaring 
gamítin hanggang Disyembre 31, 2020, hábang ang pagtatapos ng konstruksiyon, pagsusuri, at pagbabayad ng mga ito ay hindi 
dapat lalagpas sa Disyembre 31, 2021. Sa kabilâng bandá, ang mga laang-gugulin para sa maintenance and other operating 
expenses at iba pang capital outlays ay maaaring gamítin hanggang Disyembre 31, 2020, habang ang paghahatid, pagsusuri, 
at pagbabayad ay hindi maaaring lumagpas sa Hunyo 30, 2021.

  Paano naaapektuhan ng cash budgeting ang pagbabayad ng mga pondo?

Programang Pampananalapi, 2018-2022
(sa bilyong Piso)

1/Alinsunod sa mga makroekonomikong pagtatáya at mga fiscal target na pinagtibay sa ika-177 DBCC Meeting noong Disyembre 11, 2019.

Rentas
Ang koleksiyon ng rentas sa 
2020 ay tinatáyang aabot sa 
16.7% ng GDP.

Pagbabayad
Upang pondohan ang mga 
programa at proyekto para 
sa 2020, ang pámahalaán 
ay naglaan ng PhP4,163.2 
bilyon, katumbas ng 19.9% 
ng GDP.

Deficit
Nilalayon ng pámahalaán 
na panatilihin ang target 
na deficit sa 3.2% ng 
GDP upang ipagpatuloy 
ang pamumuhunan 
sa impraestruktura at 
pagpapaunlad ng human 
capital.

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

2018 2019 2020 2021 2022

(558.3) (660.2) (671.2) (737.0) (811.2)

2,850.2
3,137.5

3,492.0

3,849.7

4,313.0

16.4%*

16.9%*

16.7%*

16.7%*

17.0%*

3,408.4

3,797.7

4,163.2

4,586.7

5,124.2

19.6%*

20.4%*

19.9%*

19.9%*

20.2%*

*Ang mga halagang ito ay porsiyento ng GDP.

(3.2%)* (3.5%)* (3.2%)* (3.2%)*
(3.2%)*
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Rentas1/

BADYET AT ANG PROGRAMANG PAMPANANALAPI

Taón-taón, ang pamahalaan ay kumukuha ng pondo mula sa sumusunod: rentas mula sa buwis, rentas na 
hindi mula sa buwis, at tubò mula sa pagsasapribado. Para sa 2020, ang kabuoang rentas ay inaasahang 

aabot sa PhP3,536.2 bilyon. Kabílang dito ang PhP153.8 bilyon at PhP51.6 bilyon na makokolekta mula sa 
Package 1A at 2+ ng Comprehensive Tax Reform Program, ayon sa pagkakabanggit.

1/Alinsunod sa mga makroekonomikong pagtatáya at mga fiscal target na pinagtibay sa ika-177 DBCC Meeting noong Disyembre 11, 2019.

KABUOANG RENTAS, 2017–2022

(Aktuwal)
15.7% ng GDP

PhP2,473.1 B

2017

12.6%

(Aktuwal)
16.4% ng GDP

PhP2,850.2 B

2018

15.2%

(Outlook)
16.9% ng GDP

PhP3,137.5 B

2019

10.1%

(Target)
16.7% ng GDP

PhP3,492.0 B

2020

11.0%

(Target)
16.7% ng GDP

PhP3,849.7 B

2021

10.2%

(Target)
17.0% ng GDP

PhP4,313.0 B

2022

12.0%

Rentas batay sa Pinagmulan
(PT 2020)

Rentas mula sa Buwis
Kítang malilikom mula sa net income at mga tubò, ari-arian, lokal na kalakal at 
serbisyo, at pandaigdigang kalakalan at transaksiyon, bukod sa iba pa, na nakolekta 
ng Kawanihan ng Rentas Internas at Kawanihan ng Adwana

Kítang malilikom mula sa pagbebenta at pagpapaupa ng mga ari-arian at 
korporasyong pag-aari ng pámahalaán, bukod sa iba pa

• PhP2,530.7 B: Kawanihan ng Rentas Internas
• PhP   731.8 B: Kawanihan ng Adwana
• PhP     23.9 B: Ibang Opisina

Kítang malilikom mula sa operasyon ng Ingatang-Yaman ng Pambansang 
Pamahalaan at ng mga Korporasyong Pag-aari at/o Kontrolado ng Pamahalaan 
(GOCC), bayarin at singilin, at iba pang rentas na hindi mula sa buwis, tulad ng 
Malampaya Royalties

Rentas na Hindi mula sa Buwis

• PhP82.3 B: Kawanihan ng Ingatang-Yaman
• PhP57.0 B: Bayarin at Singilin
• PhP65.8 B: Iba pa

PhP
205.0

B

PagsasapribadoPhP
0.5
B

PhP
3,286.4

B

Ipinapakita ng mga datos sa ibaba ang kabuoang rentas na nakolekta
at inaasahang makokolekta sa buong termino ng Administrasyong Duterte.
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BADYET AT ANG PROGRAMANG PAMPANANALAPI

• Pinapababà at pinapasimple 
ang buwis mula sa personal na 
kíta (personal income taxes)

• Pinalalawak ang value-added 
tax base upang gawin itong 
pantay para sa lahat, lalo na sa 
mga may karaniwang kíta

• Nagpapataw ng excise tax sa 
mga inúming pinatamis ng 
asukal at binabágo ang mga 
buwis mula sa pagmimina, 
tabako, at mga cosmetic 
procedure, bukod sa iba pa

• Pinapayagan ang mga nagbabayad 
ng buwis na bayáran ang kaniláng 
mga natitiráng utang para magkaroon 
ng isang “bágong simula”

• Binabágo ang saklaw, antas ng 
buwis, immunity at privilege, at mga 
exception ng amnestiya sa buwis 
sa mga ari-arian at delinquency

• Nagpapataw ng mas mataas na 
excise tax sa sigarilyo (tabako, mga 
vapor o vaping product) at mga 
produktong may alkohol (fermented 
liquor, distilled spirit, alak) simula 
2020

• Nagtatalaga na popondohan ng 
mga karagdagang rentas ang 
Universal Health Care Program 

Mga pending na CTRP Package:

Package 1A:
Tax Reform for Acceleration 
and Inclusion (TRAIN) Law
Batas Republika Blg. 10963

Package 1B: Tax Amnesty
Batas Republika Blg. 11213

Package 2+: Sin Taxes
Batas Republika Blg. 11346
at 11467

Package 2: Corporate Income Tax and Incentives 
Rationalization (CITIRA)
Naglalayong humikayat ng mga dayuhang pamumuhunan 
sa bansa sa pamamagitan ng pagbawas ng kasalukuyang 
Corporate Income Tax rate na 30% hanggang 20%

Package 2+: Mining Taxes
Naglalayong mapanatili ang kasalukuyang imposisyon, tulad 
ng corporate tax, ancestral domain royalty, at local business 
tax; at magpataw ng royalty sa lahat ng mga metallic at di-
metallic na mineral, maliliit at malalaking minahan, na nása 
loob man o labas ng mga mineral reservation

Package 3: Real Property Valuation Reform
Naglalayong palawakin ang tax base para sa mga buwis na 
may kaugnayan sa ari-arian at pataasin ang rentas ng mga 
lokal na pámahalaán nang hindi nagpatutupad ng mga 
panibágong hakbang sa pagbubuwis

Package 4: Passive Income and Financial 
Intermediary Taxation Act (PIFITA)
Naglalayong bagayan ang TRAIN Law sa pamamagitan ng 
mas simple, pantay, episyente, at mas kompetitibong mga 
passive income at financial intermediary tax

Motor Vehicle User’s Charge (MVUC)
Naglalayong tugunan ang problema sa polusyon sa 
hangin ng bansa sa pamamagitan ng pagbabágo sa 
kasalukuyang singíling MVUC

Mga mahalagang 
katangian ng mga 
pinagtibay na
CTRP Package:

Walang matinding kahirapan

Mga ingklusibong institusyong 
pang-ekonomiya at pampolitika 
kung saan ang lahat ay may pantay 
na oportunidad

Bansang may high-income  na 
istatus

Pagdating ng 2020, nilalayon 
ng CTRP na makamit ang 
sumusunod:

Pinagmulan ng Datos: Kagawaran ng Pananalapi (http://taxreform.dof.gov.ph)

Comprehensive Tax Reform Program

Ang kombinasyon ng maingat at epektibong mga patakarang pampananalapi ay makatutulong sa pagkamit 
ng layunin na makapagbigay ng mas maayos na búhay para sa lahat ng Filipino. Sa ngayon, tatlong 

package ng Comprehensive Tax Reform Program (CTRP) ang pinagtibay na, habang ang apat na package at 
ang Motor Vehicle User’s Charge ay naipasá na sa Kongreso.
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BADYET AT ANG PROGRAMANG PAMPANANALAPI

Ang pámahalaán ay umuutang upang dagdagan ang mga pondong kailangan para sa pagpapaunlad ng 
bansa. Upang pondohan ang pinabilis na pagpapatupad ng Programang Build, Build, Build at ng ibá pang 

proyektong nakapaloob sa 2020 Pambansang Badyet, hihiram ang pámahalaán ng PhP1,400.1 bilyon mula sa 
mga lokal at dayuhang pinagkukunan. 

Mga talâ:
[1] Ang baseline ng tsart ay nása 38.0%.
[2] Ang mga bílang para sa PT 2017 hanggang 
PT 2019 ay sang-ayon sa aktuwal na ratio 
na inilathala sa website ng Kawanihan ng 
Ingatang-Yaman (Bureau of the Treasury). 
Nakuha mula sa https://www.treasury.gov.ph/
wpcontent/uploads/2020/01/NewDebt1986-
2019rebasednewformat_gdp.1.24.pdf
[3] Ang mga bílang para sa PT 2020 hanggang PT 
2022 ay sang-ayon sa mga halagang pinagtibay sa 
ika-176 DBCC Meeting noong Hulyo 28, 2019.

Mga Panghihiram

Ratio ng Utang sa GDP

Ang utang ng pámahalaán bílang bahagi ng GDP ay patuloy na bumababà sa 2020 at inaasahang aabot sa 
target na 39.0% pagdating ng 2022. Ipinahihiwatig nito na mas bumubuti ang kakayahan ng pámahalaán na 
pangasiwaan at mabayaran ang mga utang nito.

75%
Lokal na Panghihiram

PhP1,047.0 B

25%
Dayuhang Panghihiram
PhP353.1 B

Fixed Rate Treasury Bonds
PhP999.0 B

Pautang sa mga Programa
PhP114.4 B

Pautang sa mga Proyekto
PhP46.2 B

Mga Bond at Ibá pang 
Pinagkukunan
PhP192.5 B

Treasury Bills
PhP48.0 B

PhP1,400.1 B
Kabuoang Panghihiram 

(PT 2020)

42.1 41.8
41.5

41.1
40.3

39.0
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Glosaryo

Pinagmulan ng Datos:
2020 Budget of Expenditures and Sources of Financing;
Bangko Sentral ng Pilipinas

Cash Budgeting System. Ang sistema ng 
pagbabadyet na ito ay naglilimita sa pagkuha 
ng mga obligasyon at pagbabayad para sa 
mga kalakal na naihatid at mga serbisyong 
naibigay, nasuri, at natanggap sa loob lámang 
ng kasalukuyang piskal na taón. Ang mga 
bayarin para sa mga obligasyong kontraktuwal 
ay maaaring bayáran hanggang sa dulo ng 
Dagdag na Panahon ng Pagbabayad o sa loob 
ng tatlong (3) buwan matapos ang huling buwan 
ng nakaraang piskal na taón.

Serbisyo sa Utang. Ang kabuoan ng debt 
amortization at interest payments, kasáma ang 
commitment fees at ibá pang singílin, sa mga 
panlabas at panloob na utang.

Pagbabayad. Isang kabarayan/likidasyon/
pagbabayad ng mga utang ng pámahalaán na 
isinagawa sa kasalukuyan o nakaraang mga 
taón, na may kinalaman sa salapi o di-salaping 
mga transaksiyon at sakop ng disbursement 
authorities.

Expenditure Program. Ang ceiling o 
hanggahan sa mga bayarin na maaari lámang 
sumailalim ang pámahalaán sa isang itinakdang 
taón. Ang nasabing ceiling ay sinusuportahan ng 
mga tináyang pinagkukunan ng salapi.

Patakarang Pampananalapi. Ang bahagi 
ng patakaran ng pámahalaán na may kinalaman 
sa paglikom ng yaman sa pamamagitan ng 
pagbubuwis at pangungutang at pagpapasiya 
tungkol sa antas at pamamaraan ng paggugol.

Gross Domestic Product (GDP). Sinusukat 
nito ang kabuoang awtput sa loob ng 
heograpikong hangganan ng bansa, anuman 
ang nasyonalidad ng mga lumilikha ng nasabing 
awtput.

Inflation. Ito ay ang patuloy na pagtaas sa 
pangkalahatang antas ng presyo ng mga kalakal 
at serbisyo.

Allotment. Mga awtorisasyong ibinibigay 
ng Kagawaran ng Badyet at Pamamahala sa 
isang ahensiya, na nagbibigay-karapatan dito 
na makipagkompromiso/magkaroon ng mga 
bayarin at/o magbayad ng mga pondo sa loob 
ng isang tiyak na panahon at hindi hihigit sa 
halagang itinakda ng sumusunod:

1. General Appropriations Act bílang 
Allotment Order (GAAAO), para sa tiyak  
na mga guguling aytem na itinuturing 
nang naipamahagi sa oras ng pagkabisà 
ng GAA;

2. General Allotment Release Order (GARO)
para sa kabuoan-taóng kahingian para 
sa awtomatikong gugulin na Retirement 
and Life Insurance Premium (RLIP) 
contributions; at

3. Special Allotment Release Order (SARO) 
para sa mga aytem ng badyet na 
nangangailangan ng pagtalima sa ilang 
mga kondisyon o conditionalities.

Budget Deficit. Isang sitwasyon na ang gugulin 
ng pamahalaan ay mas malaki sa kíta nito.

Allotment Class. Pag-uuri ng mga gugulin  
sa ilalim ng sumusunod na kategorya:

1. Serbisyong Pangkawani (SP)
2. Maintenance and Other Operating 

Expenses (MOOE)
3. Financial Expenses (FinEx)
4. Capital Outlays (CO)

Laang-Gugulin. Isang awtorisasyon alinsunod 
sa batas o iba pang lehislatibong pagpapatibay 
na naggagabay sa paggasta ng mga publikong 
pondo para sa mga tiyak na hangárin, hanggang 
sa tiyak lámang na halaga sa ilalim ng mga tiyak 
na batayan.

Badyet. Ang badyet ang kabuoang plano ng 
pámahalaán sa isang taón. Ito ay talahanayan/
talatakdaan ng mga gugulin, na ibinatay sa 
konseptong bayarin o salapi at ang kaukulang 
pinanggagalingan ng pagpopondo, alinman mula
sa kíta, pangungutang, o cash drawdown. Sa hulí,
ito ay kasangkapan upang magawa at makamtan
ng pamahalaan ang development agenda nito.
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Ang Siklo ng Badyet

Kabílang sa apat na yugto ng ideyal na Siklo ng Badyet na ito ang 
isang serye ng mga gawain na iniatas na gawin ng mga ahensiya 

ng pámahalaán sa buong taon—paghahanda, pagsasabatas, 
pagpapatupad, at pananagutan. Sa panahon ng siklong ito, ang 
Sangay Tagapagpaganap ang siyáng nagpapatupad ng Badyet para 
sa kasalukuyang taón, at kasabay nito, inihahanda ang badyet para 
sa susunod na taón. Sinisiguro ng pámahalaán na ang mga layunin 
ay nakamtan sa pamamagitan ng pagsubaybay, pagtatása, at pag-
uulat ng real-time performance sa buong taón.

TB: Taón ng Badyet (Kasalukuyang Taón + 1 taón) 
NT: Nakaraang Taón (Kasalukuyang Taón – 1 taón) 

KT: Kasalukuyang Taón

Pinagmulan ng Datos: Joint Circular No. 2017-1 na inilabas noong 30 Hunyo 2017 ng Kagawaran ng Badyet at Pamamahala 
(Department of Budget and Management), Kagawaran ng Pananalapi (Department of Finance), at ng Pambansang Pangasiwaan

sa Kabuhayan at Pagpapaunlad (National Economic and Development Authority)

Simula
1.1 

Paglathala
ng Budget Call

(Disyembre ng NT)

1.2
Pakikilahok

ng Mamamayan/
Mga Konsultasyon

sa RDC
(Enero-Pebrero)

PagpapatupadPananagutan

Paghahanda
Pagsasabatas

1.3 
Pagsasagawa

ng mga pagdinig
sa badyet at
pagribyu ng

Tier 1 para sa TB
(Pebrero)

1.4
Program

convergence
(Abril)

1.5
Pagsusumite

ng mga
panukalang 

badyet sa Tier II 
para sa TB

(Abril-Mayo)

1.6
Pagsasagawa

ng mga pagdinig sa
badyet at pagribyu

ng Tier II para sa TB
(Mayo-Hunyo)

1.7
Konsolidasyon,

balidasyon, 
at kumpirmasyon

(Hunyo)

1.8
Pag-aproba

ng panukalang
Pambansang Badyet

ng Gabinete para 
sa TB (Hulyo)

1.9
Pagsusumite

ng Panukalang
Pambansang

Badyet sa Kongreso
(Hulyo)

2.1
Deliberasyon
ng Badyet sa

Mababang
Kapulungan
at Senado

(Agosto-Nobyembre)

2.2
Ratipikasyon
ng Kamara at

Senado ng General
Appropriations Bill 

(Agosto-
Nobyembre)

2.3 
Pagpapatibay 

ng General 
Appropriations

Act (GAA)
(Disyembre)

3.1
Maagang
gawain sa

prokyurment
(Agosto ng NT)

3.2
Pagsusumite
ng Monthly

Disbursement
Program

(Oktubre ng NT)

3.3
Pagsusumite ng

Budget Execution
Documents (BEDs)
batay sa National

Expenditure
Program (NEP)

(Disyembre ng NT)

3.4 
Paggawad

ng mga
Kontrata

(Enero ng KT)

3.5
Pagsusumite  

ng BEDs 
na naiakma 

na batay sa GAA
(Enero ng KT)

3.6
Pamamahagi
ng Notices of

Cash Allocation
(NCA) para sa

unang semestre
(Enero ng KT)

3.7
Pamamahagi

ng mga NCA sa
pangalawang

semestre
(Hulyo ng KT)

4.1 
Pagsusumite
ng quarterly

na Budget and
Financial

Accountability
Reports 

(Kada ikatlong 
buwan ng KT)

4.4
Pagsasagawa

ng Awdit (Sa loob 
ng susunod na taón)

4.2
Pagpaskil ng
Disbursement
Assessment

Reports
(Kada buwan ng KT)

4.3
Publikasyon
ng Mid-Year
Report para

sa KT at Year-End
report para sa NT

(Agosto-Setyembre)
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Sang-ayon sa ilang batas, pinapayagan ang ilang mga ahensiya at tanggapan ng pámahalaán na 
lumikom ng kíta na gagamitin para sa mga partikular na gugulin. Tinatawag na mga Off-Budget 

Account, ang mga ito ay koleksiyon o guguling hindi kabílang sa General Appropriations Act, ngunit 
tulad ng lahat ng publikong pondo ay sumasailalim pa rin ang mga ito sa pagsusuri ng Komisyon sa 
Awdit upang tiyakin ang transparensi.

Sa 2020, 98.2%, o PhP101.7 bilyon, ng kabuoang PhP103.6 bilyong koleksiyong off-budget ang gagamitin o idadagdag sa pondo 
para sa mga tiyak na layuning awtorisado ng batas.

Mga Off-Budget Account (PT 2020)

Mahigit sa kalahati (57.2%) ng kabuoang koleksiyong 
off-budget para sa 2020 ay mula sa sumusunod na 
sektor/ahensiya:

Mga Pampámahalaáng 
Unibersidad at Kolehiyo
Koleksiyon: PhP26.6 B
Gugulin: PhP28.8 B

Kukunin sa mga matrikula, grant, 
donasyon, at ibá pang pinagmumulan 
para pondohan ang mga serbisyong 
pangkawani at ilang gastúsin sa 
operasyon, bukod sa ibá pa

Kagawaran ng Kalusugan
Koleksiyon: PhP24.3 B
Gugulin: PhP22.8 B

Kukunin mula sa kíta ng mga ospital 
para sa pagbili ng mga gamot at 
kagamitan, bukod sa ibá pa

Ang Hudikatura
Koleksiyon: PhP8.4 B
Gugulin: PhP8.3 B

Kukunin mula sa mga legal fee, multa, 
at ibá pang service income para sa 
pagbabayad ng mga mahistrado 
at hukom, at mga gastúsin sa 
pagsasanay, bukod sa ibá pa

Koleksiyon Gugulin

Mga Off-Budget Account
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Nais ng inyong pámahalaán na marinig kayo! Ang ating partisipasyon ay dapat 
higit pa sa pagpapanukala ng mga makabuluhang programa at proyekto 

tuwing binabalangkas ang badyet. Makilahok sa pagsubaybay sa kanilang 
pagpapatupad. Lumiham, mag-email, o tumawag sa telepono at makisangkot.

Mga Piling Tanggapan ng Ugnayang Pampubliko sa Sangay Tagapagpaganap:

Paano Kami Makatutulong?  

Kagawaran ng Kapaligiran 
at Likás Na Yaman
Serbisyong Estratehikong 
Pangkomunikasyon at Hakbangin 
8249-3367 loc. 1054, 1055; 8928-2910 

Tanggapan ng Pangulo
Pampanguluhang Sentro ng mga Hinaing
8736-8645; 8736-8603
pcc@malacanang.gov.ph

Tanggapan ng Pangalawang Pangulo
Dibisyon ng Tulong sa Publiko 
8370-1716 & 8370-1719 loc. 112-113 
pad@ovp.gov.ph

Tanggapan ng Tanodbayan
Kawanihan ng Tulong sa Publiko
at Pagpigil sa Katiwalian                       
8479-7300 loc. 2101 

Kagawaran ng Edukasyon
DepEd Lunduyan ng Kilusan 
8636-1663; 8633-1942
action@deped.gov.ph

Kagawaran ng Ugnayang Panlabas
Tanggapan ng Pangalawang Kalihim 
sa mga Migranteng Manggagawa
8834-4996; 8834-4449; 8551-0847 F 
oumwa@dfa.gov.ph

Kagawaran ng Kalusugan
Yunit ng Ugnayang Publiko 
at mga Hinaing 
8651-7800 loc. 2318 to 2319 

Kagawaran ng Interyor 
at Pamahalaang Lokal
Sentro ng Tulong sa Publiko at mga Hinaing 
8876-3454 loc. 6700; 8925-0343 

Kagawaran ng Katarungan
DOJ Action Center (DOJAC) 
8526-3365; 8521-2930 
dojac@doj.gov.ph 

Kagawaran ng Paggawa at Empleo
Serbisyong Pang-Impormasyon 
at Publikasyon
DOLE Hotline: 1349

Kagawaran ng mga Pagawaing Bayan 
at Lansangan
Serbisyo ng mga Stakeholders Relations 
5304-3370; 5304-3274; 5304-3275 

Kagawaran ng Agham at Teknolohiya
Desk ng Ugnayang Publiko 
at mga Karaingan 
8837-2071 loc. 2036, 2053; 8838-9080 

Kagawaran ng Turismo
Yunit para sa Impormasyong Pang-Turismo 
at Espesyal na Proyekto
8459-5200 to 30 loc. 101, 102
mmramos@tourism.gov.ph

Kagawaran ng Transportasyon
Ugnayang Pangkomunikasyon at Pampasahero 
8790-8300; 8790-8400 loc. 305, 362, 723

Komisyon sa Awdit
Tanggapan ng Publikong Impormasyon
8951-0934; 8951-6955  
press@coa.gov.ph

Komisyon sa Halalan
Departamento ng Edukasyon at Impormasyon 
8527-5574 TF; 8525-9301 TF 
talktocomelec@gmail.com

Komisyon sa Karapatang Pantao
Dibisyon ng Tulong at Aksiyon
8294-8704
chad.pasco.chr@gmail.com 

Kagawaran ng Agrikultura
Tanggapan ng Ugnayang Publiko 
at mga Hinaing 
8928-8741 to 64 loc. 2136 

Kagawaran ng Kalakalan at Industriya
DTI Direct/Customer Contact Center
1-DTI (1-384); (0917) 834-3330
ask@dti.gov.ph

Komisyon sa Serbisyo Sibil
Sentro sa Tulong sa Publiko
8932-0111; 8951-2575; 8951-2576

Awtoridad sa Estadistika ng Filipinas
Desk ng Ugnayang Publiko at mga Karaingan
8461-0500 loc. 208
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Ang nilalaman ay lohiko at organisado. 5 4 3 2 1
Ang pagkakaugnay-ugnay ng mga ideya ay malinaw. 5 4 3 2 1
Ang wika ay madaling maintindihan. 5 4 3 2 1
Ang mga teknikal na paksa ay ipinaliwanag sa paraang maiintindihan
ng mga mamamayan. 5 4 3 2 1

Ang mga halimbawang ibinigay ay makabuluhan at makatutulong. 5 4 3 2 1
Ang mga grap, talahanayan (tables), at ilustrasyon ay nakatulong upang mas
maunawaang mabuti ang teksto. 5 4 3 2 1

KAGAWARAN NG BADYET AT PAMAMAHALA
PUBLIKASYON NG 2020 PINAGTIBAY NA BADYET NG BAYAN
SURVEY FEEDBACK FORM Petsa: ________________

Markahan (bilúgan) batay sa sumusunod na pamantayan:

5
Lubos na

Sumasang
-ayon

4
Sumasang-

ayon

3
Nag-

aalinlangan 

2
Hindi

Sumasang-
ayon

1
Hindi Lubos 

na Sumasang
-ayon

Ang 2020 Pambansang Badyet
Pagpapatúloy ng Paglalakbay túngo sa Higit na Mapayapa 
at Maunlad na Filipinas 5 4 3 2 1

Mga Dimensiyon ng 2020 Badyet (Batay sa Sektor [Dáting Sistema], Batay sa 
Klasipikasyon ng Gugulin, Batay sa Rehiyon, Batay sa Recipient Unit, Batay 
sa Special Purpose Fund, at Batay sa Pinagkukunan ng Laang-Gugulin)

5 4 3 2 1

Mga Priyoridad sa Paggugol
Batas, Kaayusang Publiko, at Kaligtasan 5 4 3 2 1
Edukasyon at Pangangalagang Panlipunan 5 4 3 2 1
Mabuting Pamamahala at Katarungan 5 4 3 2 1
Agrikultura, Kaligiran, Likas na Yamán, at Katatagan Laban sa mga Panganib 5 4 3 2 1
Konstruksiyon at Pagpapaunlad ng Ekonomiya 5 4 3 2 1
Mga Kabataan at Kapos-palad 5 4 3 2 1

Badyet at ang Programang Pampananalapi
Ang Badyet at ang Ekonomiya, Programang Pampananalapi, Rentas, 
Comprehensive Tax Reform Program, at Mga Panghihiram 5 4 3 2 1

Mga Pangunahing Kaalaman sa Pagbabadyet
Glosaryo 5 4 3 2 1
Ang Siklo ng Badyet 5 4 3 2 1
Mga Off-Budget Account 5 4 3 2 1

Paano Kami Makatutulong? 5 4 4 2 1

Impormatibo ba ang publikasyon?

Madali bang maintindihan ang publikasyon?

Maaari ding sagután 
ang survey sa: 

bit.ly/PEB2020survey

Pangalan (Opsiyonal):

Organisasyon (Kasáma ang Posisyon):

Mga Detalye ng Kontak:

Sektor (Bilúgan): a. NGA      b. CSO      c. LGU      d. Academe      e. SUC      f. Media
g. Iba pa (Tukuyin:)___________________________________________
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Paano mo balak gamitin
ang publikasyon?

Madali bang basáhin ang publikasyon?

Ang font na ginamit (typeface, súkat) ay madaling basahin. 5 4 3 2 1
Ang mga grap at tsart na ginamit ay malinaw. 5 4 3 2 1
Ang kombinasyon ng mga kulay ay kaakit-akit. 5 4 3 2 1
Ang layout ng publikasyon ay kaaya-aya sa paningin. 5 4 3 2 1

Sa mga gawaing pang-advocacy, 
pang-edukasyon, at pangkomunikasyonA D Gabay sa monitoring ng implementasyon

ng mga programa at proyekto

B Tulong kaalaman sa pananaliksik at pagsusuri E Iba pa (tukuyin):

C Sanggunian para sa pakikilahok sa proseso ng 
badyet (mga pagdinig sa Kongreso, at iba pa)

Pinakamakabuluhan:
(Ipaliwanag)

Hindi masyadong makabuluhan:
(Ipaliwanag)

Ano ang iba pang impormasyon 
na sa palagay mo ay dapat nása 

publikasyong ito?

Iba pang puna at mungkahi:

Aling bahagi ng publikasyon ang nakikita 
mong pinakamakabuluhan? Hindi 

masyadong makabuluhan?

Maraming Salamat po!

Matapos sagután 
ang form na ito, 

maaari itong 
isumite sa

pamamagitan ng 
sumusunod:

• Ipadala sa Budget Information and Training Service, Department of  
Budget and Management, General Solano St., San Miguel, Manila 1005.

• I-scan o kuhanan ng malinaw na retrato at ipadala sa bits@dbm.gov.ph.



2020 Pinagtibay
na Badyet ng Bayan

Pangkat ng Produksiyon
Serbisyong Impormasyon sa Badyet at Pagsasanay

Sangay ng Salin—Komisyon sa Wikang Filipino (KWF)

Punong Manunulat: Ria Consuelo C. Mendoza
Punong Tagapagdisenyo: Pierre Angelica C. Rañon

Pangkat ng mga Manunulat at Disenyo:
Mark Angelo R. Dator

Jesselynn G. de la Cruz
Lara Jane S. Evalle

Vanessa L. Pamittan
Jeannie S. Ponio
Junrey E. Rosales

Martin Jethro P. Tomas

Mga Nagsalin sa Wikang Filipino:
Mark Angelo R. Dator

Jesselynn G. de la Cruz
Lara Jane S. Evalle

Ria Consuelo C. Mendoza
Vanessa L. Pamittan

Jeannie S. Ponio
Pierre Angelica C. Rañon

Pinagkuhaan ng Datos
Kawanihan ng Badyet at Pamamahala A-F

Kawanihang Teknikal ng Badyet
Kawanihan sa Pagpaplano sa Pananalapi at Reporma

Kawanihan ng Pámahalaáng Lokal at Regional Coordination

Pangkalahatang Pag-eedit
Vivien V. Labastilla
John E. Lansangan

Jesselynn G. de la Cruz
John Enrico C. Torralba (KWF)

Tagapayo
Pangalawang Kalihim Laura B. Pascua

Upang matiyak na higit na marami ang makababása sa 
publikasyong ito, hinihikayat ng Kagawaran ng Badyet at 
Pamamahala ang pagsipi, pagkopya, paglilimbag, at/o 
pagpapakalat nito o mga bahagi nito para lámang sa personal 
at di-komersiyal na gámit nang may kaukulang pagkilála 
sa Kagawaran at sa iba pa nitong pinagkuhaan ng datos/
impormasyon. Ang Kagawaran ay hindi mananagot sa anumang 
isyung magmumula sa paggawa nito.

Inilathala ng
Kagawaran ng Badyet at Pamamahala ng Filipinas

Mayo 2020



(02) 8657-3300
/DBMgovph

bits@dbm.gov.ph
@DBMgovph

Kalye General Solano, San Miguel, Manila

Bisitahin: www.dbm.gov.ph


