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Paggasto nga Sakto:
Pundasyon sa Padayon nga Kauswagan
Ang 2016 Budget magmatuod sa pagtuo nga walay usa nga mabiyaan
sa pag-uswag sa nasud. Hapit doble kay sa 2010 budget, ang P3.002
trilyones nga Budget magtumong pagtabang pagpadako sa ekonomiya sa
7 ngadto 8 porseynto aron pagpakunhod sa kakabus sa 18 ngadto 20
porseynto sa populasyon, pagmugna ug mas daghang trabaho ug pagduso
sa malangkubong kalamboan.
Paghatag sa tanan, ilabina ang mga kabus, ug kahigayunan pag-angkon ug

Ang Administrasyong Aquino nakapasa sa Budget sa saktong
panahon sulod sa unom ka sunodsunod nga mga tuig.

bahin sa mga benepisyo sa ekonomikanhong pagtubo, mao nga ang 2016
Nasudnong Budget mamuhunan sa mosunod nga mga importanteng
programa:*

MAAYONG PANGAGAMHANAN

MAS LIG-ONG PAGTUBO UG PAGMUGNA
UG TRABAHO

Pagpadayon sa mga reporma padulong sa mas maayong kahimoan sa
gobyerno ug makahuluganong mga resulta alang sa mga katawhan niini.

Pakigbatok sa Pangurakot:

5.1%

Panglambo nga Inprastraktura
Pagsuporta sa mga gastuhan para

4.3%

inprastraktura nga katumbas sa global
benchmark nga 5% sa GDP—ang una
sa miaging 30 ka mga katuigan!
Ang Sandiganbayan

Ang COMELEC mipasalig

Ombudsman motinguha

mipasalig paghusay

pagpahigayon sa malinawon

sa pagsulbad sa 20,064

sa 418 ka mga kaso

ug matinud-anon nga

Ang Opisina sa

ka mga reklamo
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MGA KATILINGBANONG SERBISYO UG
PAGPAKUNHOD SA KAWAD-ON

2.7%
2.2%
1.8%

2009

Katilingbanong Proteksyon
Pagpadayon paghatag sa conditional cash transfers ngadto sa mga kabus nga
panimalay baylo sa pagpaeskuyla sa ilang mga kabataan ug pagseguro sa
maayong panglawas sa mga inahan ug ilang mga anak.

2010

1.8%

2011

2.7%

2.0%

2012

2013

2014

2015

2016

Kining dagkong gastuhan sa inprastraktura maayo sa ekonomiya nunot sa
tinguha niini nga madugtong ang naiwit nga mga lungsod ngadto sa mga
nagtubong sentro ug ang mga tawo ngadto sa mga oportunidad.

Agrikultura
Pagsuporta sa mga programa nga makadugang sa abot sa
humay ngadto sa 4.08 metriko tonilada kada ektarya. Ug usab,
pagtabang pagpadako sa kita sa mga mag-uuma sa 2 ngadto 4
poseynto gikan P17,582 sa 2009.
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4.6 M

Mga Pamilya
sa 2010

Mga Pamilya
sa 2016

Batakang Edukasyon
Pagsuporta sa mga panginahanglan sa K to 12 Education Program pinaagi sa
paghatag sa Department of Education ug P436.46 bilyones nga budget.

Turismo
Pagduso sa potensyal sa sektor pagmugna og 7.4 milyones ka
mga trabaho ug pagkita og P2.31 trilyones gikan sa mga
negosyong kalabot sa turismo.
Manufacturing
Pagpamuhunan sa potensyal sa nilibong mga gagmay nga mga
negosyo, ug pagpadako sa kontribusyon sa sektor ngadto sa 24
porseynto sa GDP.

MATARUNG UG MALUNGTARONG KALINAW
Pagtukod og 43,000

Pagkuha og 62,320 ka

Pagpalit og 103.2 milyones

ka classrooms

mga magtutudlo (apil

ka mga libro ug mga

(23,000 alang sa

na ang 40,320 ka

gamiton sa pagtudlo

senior high school)

magtutudlo alang sa

(68.3 milyones alang sa

senior high school)

senior high school)

Suporta sa kalambuan sa Bangsamoro ug pagpalambo sa mga
katakos sa mga mopatuman sa balaod aron pagseguro sa seguridad
ug sa pwersa sa depensa aron pagpanalipod sa nasud.

Kinatibuk-ang Pag-atiman sa Panglawas
Paghatag og health insurance sa 15.4 milyones ka
mga kabus nga pamilya, pagtukod og mga kalidad nga
mga pasilidad sa panglawas, ug pagsuporta sa mga
programa sa preventive healthcare.

P388.4 milyones

P12.8 bilyones

P25 bilyones

P2 bilyones alang

alang sa pagpatuman

alang sa

alang sa

sa modernisasyon

sa Annex on

PAMANA

modernisasyon

sa PNP

Normalization

Program

sa AFP

PAGPAKUNHOD SA MGA RISGO SA KALAMIDAD
Paghatag sa kagamhanan og igong pundo alang sa pagtabang sa mga gilaglag
sa katalagman nga mga kumunidad ug pagsuporta sa mga pamaagi niini sa
pagpangandam ug pagpugong.
*Mga target nga gibase sa mga performance indicator sa mga ahensya.

P38.9 bilyones alang

Diin P18.9 bilyones

sa National Disaster

niini moadto sa Yolanda

Risk Reduction and

rehabilitation and

Management Fund

Recovery Fund
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Ang 2016 Budget gidisenyo pagseguro nga ang mosunod nga administrasyon makapanunod ug proseso sa
pagbudget nga maghatag og direkta, dali ug dagkong mga benepisyo sa katawhan gikan sa kada piso nga gigasto

PAGGASTO SEGUN SA KAYA
Pagpadako sa koleksyon sa kita pinaagi sa

Paghatag og unang prayoridad

paglahugay sa mga pamaagi sa Customs,

ngadto sa mga kabus nga

paggukod sa mga smuggle ug molihay bayad

lungsod, pinaagi sa paghatag

og buhis, ug pagreporma sa mga sistema

og dugang nga pundo ug

pagkolekta og buhis.

pagpahaum sa mga programa
P2.7 trillion

P2.3 trillion

pagtubag sa mga panginahanglan sa 44 ka kinapobrehan ug
kinahuyangan nga mga
probinsya sa nasud.

Pagkolekta
sa Kita
2015
(Program)

2016
(Target)

Pagpugong sa nasudnong kulang (deficit) sa
2 porseynto sa GDP aron makunhuran ang
pagpangutang ug ang pag-abaga sa pagbayad
sa kasamtangang mga utang.

PAGPAMUHUNAN SA MGA
SAKTONG PRAYORIDAD

High Poverty Magnitude

Pagtumong sa mga pundo sa mga importanteng mga serbisyo nga
C

M

Y

makahaw-as sa mga kabus gikan sa kawad-on ug paghatag og igong
oportunidad alang sa tanan.

High Poverty Incidence
High Disaster Risk
High Poverty Incidence
+ Disaster Risk

Average % Bahin sa mga Sektor sa Tibuok Budget

CM

23.2%

CY

High Poverty Magnitude
+ Disaster Risk

22.2%

MY

33.8%

1986-1992
Corazon Aquino

PAGHATOD SA MGA MASUKOD NGA MGA RESULTA

CMY

25.5%

K

Pagseguro sa pas-pas ug hapsay nga pagpatuman sa Budget pinaagi sa:

28.0%
21.4%

1993-1998
Fidel V. Ramos
24.2%
32.2%

Pagpamubo
sa proseso
pagpagawas sa
Budget

19.9%

1999-2000
Joseph Estrada
22.9%

Pagpalig-on sa katakos
sa mga lain-laing
ahensya pagpamalit
ug paghatod sa mga
serbisyo

Pakigsosyo sa lokal
nga pangagamhanan
sa pribadong sektor para
sa pagpatuman sa mga
serbisyo

28.6%
25.7%

2001-2010
Gloria Macapagal-Arroyo

Paglambigit sa budget ngadto sa mga agi sa ahensya pinaagi
25.5%

Economic Services

sa Performance-Informed Budgeting ug pag-abag sa

35.4%

Social Services

17.1%

Debt Burden

katawhan pagpatubag sa mga ahensya sa paghatod sa ilang

2011-2016
Benigno Aquino III
*Fiscal Statistics Handbook,
Budget of Expenditures & Sources of Financing

PAGHATAG UG GAHUM SA KATAWHAN
Paghatag sa katawhan og gahum paghulma sa mga
prayoridad sa Budget pinaagi sa Bottom-up Budgeting (BUB)
ug Budget Partnership Agreements.

mga targets pinaagi sa paggamit sa ilang mga budget.

Pagpatuman sa katungod sa mga katawhan paggamit sa
mga impormasyon sa Budget.
Open Budget Index (OBI)

Ang mga ahensya

2015: Ang Pilipinas sa

gimandoan sa

pagkakaron aduna nay

pagpadayag sa budget

Mga proyekto sa BUB

“igong” kasihag sa Budget,

report sa ilang mga

nga pagapunduhan sa

ika-21 sa tibuok kalibutan ug

website.

2016 Budget

nag-una sa Southeast Asia

Note: Updated as of January 2016
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For more information on the 2016 People’s Budget, you may get a copy of the
2016 People’s Budget publication by sending an email to publicinfo@dbm.gov.ph.

