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PAUNANG SALITA

Mahusay na inilarawan ni Pangulong Rodrigo Roa 
Duterte ang Pambansang Badyet para sa Piskal 
na Taóng (PT) 2019, nang tukuyin niya ito bilang 

bunga ng magkahiwalay na pagsisikap ng mga Sangay ng 
Ehekutibo at Lehislatibo, tungò sa magkabahagi nilang 
misyon “upang patatagin ang kaunlarang natamo na sa 
pagtugis ng sambayanang Filipino tungò sa adhikaing 
makamit ang isang matatag, maginhawa, at panatag na 
búhay."

Sadya ngang natatangi ang paglalakbay nitong kauna-
unahang Cash Badyet ng ating bansa – mula sa pagbuo 
at pagsumite nito sa Kongreso noong 23 Hulyo 2018 
hanggang sa pagpapatibay nito bilang ang General 
Appropriations Act (GAA) sa PT 2019 noong 15 Abril 
2019, na taón ng halalan.

Ang landas ng masusing pag-aaral at matinding 
pagrerepaso na kinailangan nitong daanan bago 
aprubahan ng Kongreso ay nagresulta sa pagpapatupad 
ng re-enacted na 2018 Pambansang Badyet para sa unang 
kuwarter ng taón. 

Samantalang ang kaganapang ito ay naging malaking 
hamon para sa Kagawaran ng Badyet at Pamamahala 
(Department of Budget and Management o DBM), pati 
na rin ang iba pang mga ahensiya ng pamahalaan, hindi 
kailanman nito binago o hinadlangan ang aming misyon na 
tiyaking wasto at maayos ang pamamahala at paggamit 
sa pondo at pag-aaring susuporta sa 0 + 10-Point 
Socioeconomic Agenda ng Administrasyon. Sa halip, 
kami ay nagsumikap at nagtagumpay sa pagpapatupad ng 
mga kagyat at may-katuturang panukala na kinakailangan 
upang matugunan ang sitwasyon.

Sa pagpapatibay ng PT 2019 GAA, ang mahalagang gawain 
ng DBM sa pagpapatupad ng programa sa pananalapi ng 
bansa, na nakapaloob sa batas na ito, ay ang tiyakin ang 
maayos na paglipat mula sa re-enacted na 2018 Badyet 
tungò sa naaprubahang PhP3.662 Trilyong GAA para sa 
2019. Bagaman higit na mababà ang PT 2019 Badyet kaysa 
sa panukalang bersiyon, nilalayon ng pamahalaan na 
pabilisin ang pagpapatupad ng mga programa at proyekto 
na mas higit pa sa nakaraan upang tibayin at patatagin ang 

ating ekonomiya, at tiyaking patuloy na aanihin ng ating 
mga mamamayan ang mga benepisyo ng paglago na ito. 
Sa gayon, inilalagay sila sa landas tungò sa maliwanag na 
kinabukasan na hangad nating lahat.

Sa pagpapatupad ng Badyet, tungkulin din ng DBM na 
ipagkaloob sa mga mamamayan ang impormasyon na 
kailangan at hinihiling nila tungkol sa PT 2019 GAA.

Sa publikasyong ito, ang 2019 Badyet ng Bayan, 
sinisikap naming  ipaliwanag ang proseso ng Badyet sa 
pangkalahatan, pati na rin ang lahat ng mahalaga at may-
katuturang mga tampok ng PT 2019 Pambansang Badyet, 
sa isang simple, madaling maunawaan, at reader-friendly 
na pagtatanghal. 

Tulad ng pagpapaalala sa atin ng Pangulo, marami pang 
dapat gawin. Nawa ang publikasyon na ito ay makatulong 
sa pag-unawa ng mga mamamayan sa proseso ng 
paghahanda at pagpapatupad ng Pambansang Badyet, 
at palakasin ang pagtutulungan para sa pag-unlad ng 
ating bansa at ng ating mga mamamayan.

JANET B. ABUEL
Nanunungkulang Opisyal
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PAGBUO NG ISANG MALIWANAG 
NA BÚKAS PARA SA PILIPINAS 
AT SA MGA MAMAMAYAN NITO

P atuloy na sinusuportahan ng Pambansang Badyet para sa Piskal na Taóng (PT) 2019 ang mga pangkaunlarang target at priyoridad 
ng Administrasyong Duterte. Binuo alinsunod sa 0+10-Point Socioeconomic Agenda ng Administrasyon, ang PhP3.662 trilyong 
2019 Badyet ay lubos na namumuhunan sa pag-unlad ng impraestruktura at human capital upang bumuo ng isang maliwanag na 

kinabukasan para sa mga mamamayang Filipino – isang hinaharap na sama-samang inembisyon na magbibigay ng matatag, maginhawa, 
at panatag na búhay.

ANG BISYON
Matatag, 

Maginhawa,
at Panatag na Búhay

ITAYO 
ANG BANSA
PhP816.2 B
para sa mga 

proyektong nasa 
ilalim ng programang 

Build, Build, Build

Upang matiyak na ang mga priyoridad na programa at proyekto ay sapat na napopondohan at naihahatid sa oras, ang pamahalaan ay lilipat 
mula sa pagbabadyet na nakabatay sa obligasyon tungò sa cash budgeting simula PT 2019. Ang cash budget ay:

Tingnan ang “Q&A sa Cash Budget” (pahina 38) para sa karagdagang 
detalye ukol sa 2019 cash budget.

Ang 2019 cash budget ay naglalaman 
lámang ng mga programa at proyektong 
tiyak na maipatutupad at makokompleto sa 
loob ng PT. Samakatwid, ang mga ahensiya 
ay kailangang magplano nang maaga, 
magsagawa ng maagang pamimiling gawain, 
at ipatupad ang mga programa at proyekto 
na ito sa takdang oras.

Dahil inuudyukan ng cash budget ang 
pamahalaan na itaas ang kalidad at 
kahusayan ng mga publikong serbisyo nito, 
ang mamamayang Filipino din ang aani 
ng benepisyo ng mga buwis na kanilang 
binabayaran nang mas napapanahon.

PAUNLARIN 
ANG MGA TÁO
Mamuhunan sa 

pagpapaunlad ng 
kakayahan ng mga 

mamamayan

GAWING
MAKABÁGO AT 

BUKÁS ANG BADYET
Lumipat mula sa 
pagbabadyet na 

nakabatay sa obligasyon 
tungò sa taunang 
cash budgeting

Ang Kauna-unahang Cash Budget ng Pilipinas

Nagtataguyod ng Disiplina
sa mga Ahensiya

May Pakinabang sa 
Mamamayang Filipino

Sumusunod sa Nakatakdang 
Panahon ng Pagbabayad

Sa cash budget, ang mga kalakal at serbisyo 
ay dapat maihatid, masuri, at matanggap sa 
loob ng PT, at mabayaran hanggang sa tatlong-
buwang Dagdag na Panahon ng Pagbabayad 
(DPP) pagkatapos ng PT. Ang pagpapatupad 
at pagbabayad para sa mga proyektong 
impraestruktura ay magagawa naman hanggang 
Disyembre 31, 2020.  Para sa Maintenance and 
Other Operating Expenses and Other Capital 
Outlays, ang pagpapatupad at pagbabayad ay 
maaari hanggang Hunyo 30, 2020.

Ene 1 PT
Dis 31 Mar 31

DPP
(3 buwan)

P

ABUTIN ANG MGA 
TARGET SA PAGLAGO 

PARA SA 2019
6-7% paglago
ng GDP1/ 

0.9 to 1.1 M
bágong trabaho

4 2019 BADYET NG BAYAN

1/Alinsunod sa mga makroekonomikong pagtatáya 
at target na pinagtibay sa ika-175 DBCC Meeting 
noong 13 Marso 2019
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Habang ang pamahalaan ay nananatiling masinop at tapat sa mga priyoridad nito, ginamit ni Pangulong Duterte ang karapatang gawad 
sa kanya ng Konstitusyon at pinagtibay ang sumusunod na aksiyon sa 2019 General Appropriations Act (GAA):

Ang pinagtibay na Badyet ng Kongreso (Enacted) para sa 2019 ay nagpopondo ng mga programa at proyektong 
sumusuporta sa mga priyoridad at target ng pamahalaan para sa taón. Bagaman may bahagyang pagbabâ mula sa 
panukalang halaga na PhP3.757 trilyon, ang pinagtibay na PhP3.662 trilyong Badyet ay nananatiling nakatuon sa 
pagpapaunlad ng lipunan at impraestruktura.

*Kabílang ang PhP95.4 B laang halaga sa ilalim ng Kagawaran ng mga Pagawaing Bayan at Lansangan

Talâ: Maaaring hindi tumugma ang kabuoang halaga dahil sa rounding off.

ang ipapawalang-bisa, na parang hindi 
nakasulat sa GAA, dahil:
• Ang mga ito ay hindi nauugnay sa 

isang partikular na laang halaga o 
kayâ ay humahangad na baguhin ang 
Konstitusyon at mga umiiral na batas 
(itinuturing na mga probisyong ‘rider’); o

• Ang mga ito ay hindi akma sa mga 
naka-programang priyoridad ng 
pamahalaan para sa PT 2019.

ay para sa kondisyonal na pagpapatupad, 
partikular ukol sa sumusunod:
• Pagsunod sa mga kahingian ng mga 

kasalukuyang batas, patakaran, at  mga 
panuntunan at regulasyon; 

• Kahusayan sa paggamit ng publikong 
pondo;

• Magkabahaging responsabilidad sa 
pananalapi; at

• Pagsumite ng mga quarterly financial  
at pisikal na report.

ay para sa pangkalahatang obserbasyon 
upang linawin kung paano ipatutupad ang 
mga ito:
• Pagsubaybay at pagsusuri ng tulong 

sa mga lokal na yunit ng pamahalaan; 
at

• Estruktura ng organisasyon ng 
Kongreso.

Mga Aytem sa 2019 Badyet na Na-Veto

Kondisyonal na Pagpapatupad Pangkalahatang Obserbasyon

Paghahambing ng FY 2019 Pinagtibay na Badyet
at ng Panukalang Ehekutibong Badyet

Mga Detalye 2019 Panukalang Badyet
(sa bilyong Piso)

2019 Pinagtibay na Badyet
(sa bilyong Piso)

Pagtaas/(Pagbabâ)
(sa porsiyento)

BADYET BATAY SA KLASIPIKASYON NG GUGULIN

Maintenance and Other 
Operating Expenses

1,394.9 1,418.9 1.7

Serbisyong Pangkawani 1,185.0 1,138.1 (4.0)

Capital Outlays 776.1 703.7 (9.3)

Financial Expenses 401.0 401.0 -

KABUOAN 3,757.0 3,661.6 (2.5)

BADYET BATAY SA SEKTOR (DATING SISTEMA)

Serbisyong Panlipunan 1,377.0 1,377.8 0.06

Serbisyong 
Pang-ekonomiya

1,068.4 970.3 (9.2)

Pangkalahatang 
Serbisyong Publiko

709.4 710.9 0.2

Debt Burden 414.1 414.1 -

Tanggulan 188.2 188.6 0.2

KABUOAN 3,757.0 3,661.6 (2.5)

Direktang Veto

probisyon* na probisyon probisyon18 24 2
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ANG BADYET 
AT ANG EKONOMIYA
Ang mga makroekonomikong palatandaan ay mahalaga sa pagsusuri ng kasalukuyang kondisyon ng ekonomiya ng isang bansa. 

Habang ang Pilipinas ay patuloy na nakikita bilang isa sa mga lider ng paglago ng ekonomiya sa Timog Silangang Asya, isinasaalang-
alang ng 2019 Badyet ang sumusunod na makroekonomikong palatandaan at ang kanilang fiscal sensitivity1/:

Pagtaas ng GDP
Sa 2019, ang 1 porsiyentong pagtaas ng GDP ay magdadagdag 
sa panloob na koleksiyon ng rentas nang PhP23.0 bilyon.

Mga Import
Ang 1 porsiyentong pagtaas sa mga 
inaangkat na paninda ay tutulong 
sa pamahalaan na lumikom ng 
karagdagang PhP5.5 bilyong rentas sa 
2019.

Interest Rates
Para sa antas ng Treasury bill, ang 1 
porsiyentong pagtaas ay makalilikha 
ng PhP0.8 bilyong karagdagang 
rentas, ngunit patataasin din nito ang 
pagbabayad ng pamahalaan sa utang 
nang PhP2.6 bilyon.

Foreign Exchange Rate (FOREX)
Ang PhP1.00 na pagbabâ ng Piso laban 
sa dolyar ay magpapataas sa rentas ng 
pamahalaan nang PhP8.8 bilyon. Sa kabílang 
bandá, patataasin din nito ang paggasta ng 
pamahalaan nang PhP2.2 bilyon sa anyo 
ng higit na mataas na halaga ng foreign-
denominated na utang.

Inflation
Ang rentas ay tinatáyang tataas nang 
PhP20.5 bilyon kada pagtaas ng 1 
porsiyento ng presyo ng mga kalakal 
at serbisyo.

TREASURY 
BILL

Mga Detalye

Pagtaas ng Real GDP (%)

Antas ng Inflation (%)
(CPI 2012=100)

364-Araw Antas ng
Treasury Bill (%)

FOREX (PhP/US$)

180-Araw LIBOR (%)

Langis ng Dubai (US$/barrel)

Iniluluwas na Paninda (%)4/

Inaangkat na Paninda (%)4/

2018
(Aktuwal)

6.2

5.2

5.1

52.66

2.5

69.42

-0.3

9.4

2019

6.0-7.03/

2.0-4.0

5.5-6.5

52-55

2.5-3.5

60-75

6.0

9.0

Mga Target2/

2020

6.5-7.5

2.0-4.0

5.0-6.0

52-55

2.5-3.5

60-75

6.0

8.0

2021

7.0-8.0

2.0-4.0

5.0-6.0

52-55

2.5-3.5

60-75

6.0

8.0

2022

7.0-8.0

2.0-4.0

5.0-6.0

52-55

2.5-3.5

60-75

6.0

8.0

Mga Makroekonomikong Pagtatáya, 2018-2022

1/Pinagmulan ng Datos: Kagawaran ng Pananalapi (DOF) at Kawanihan ng Ingatáng-Yaman (BTr)
2/Mga pagtatáya at target na pinagtibay ng Development Budget Coordination Committee (DBCC) noong 13 Marso 2019
3/Ipinagpapalagay ang paggamit ng nakaraang taóng Badyet (2018) sa unang kuwarter ng taón 
4/Ayon sa target na Balance of Payments ng Bangko Sentral ng Pilipinas na nakabatay sa International Investment Position, ika-6 na edisyon (BPM6), na pinagtibay 
noong 13 Marso 2019

PP
P

P
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PROGRAMANG PAMPANANALAPI
A ng hindi natitinag na pangako ng Administrasyon na magpatupad ng mga praktikal at mahuhusay na patakarang pampananalapi 

ay makatutulong sa pagpapataas ng nalilikom na rentas, pagpopondo ng mga programa at proyekto, at pagpapababà ng ratio ng 
utang-sa-GDP ng bansa. Upang pondohan ang mga pagbabayad (disbursement) sa 2019, PhP3,149.7 bilyon, o 16.4% ng GDP, 

ay magmumula sa rentas, habang PhP624.4 bilyon, o 3.2% ng GDP, ay kukunin mula sa mga panghihiram. Ang pamahalaan ay higit na 
gumagasta sa impraestruktura at serbisyong panlipunan upang lalong paigtingin ang pag-unlad at pabilisin ang pagbawas ng kahirapan.

20181/

20192/

20202/

20212/

20222/

Programang Pampananalapi, PT 2018-2022
(sa bilyong Piso at % ng GDP)

2,850.2
16.4%

(558.3)
(3.2%)

3,408.4
19.6%

3,149.7
16.4%

3,774.0
19.6%

3,572.5
16.9%

4,210.1
19.9%

3,984.7
17.1%

4,697.3
20.1%

4,438.1
17.2%

5,211.1
20.2%

Rentas Deficit
Ang mga buwis na malilikom 
ng mga ahensiya tulad 
ng Kawanihan ng Rentas 
internas (BiR) at Kawanihan 
ng Adwana (BoC) ay 
inaasahang aabot sa 16.4% 
ng GDP sa 2019.

Ang target na deficit sa 2019 
ay 3.2% ng GDP, pagkilála sa 
pangangailangan ng pamahalaan 
na umutang. Ang fiscal deficit ay 
nangyayari kapag ang pamahalaan 
ay gumagasta nang higit pa sa 
rentas na nalilikom nito.

Pagbabayad
Para sa 2019, balak ng 
pamahalaan na gumastos 
ng 19.6% ng GDP upang 
pondohan ang mga 
pangunahing programa at 
proyekto.

1/Aktuwal na numero
2/Ang mga target na numero ay sang-ayon sa mga makroekonomikong pagtatáya at target sa pampananalapi na pinagtibay ng ika-175 DBCC Meeting noong 
13 Marso 2019.

(624.4)
(3.2%)

(637.6)
(3.0%)

(712.6)
(3.0%)

(773.0)
(3.0%)
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RENTAS*
Ang rentas ay tumutukoy sa perang nalilikom ng pamahalaan mula sa buwis at iba pang di-buwis na pinagkukunan upang suportahan 

ang mga pambansang gugulin. Para sa 2019, PhP3,149.7 bilyong rentas ang malilikom para pondohan ang 83% ng tinatáyang 
bayarin, na kumakatawan sa 16.4% ng GDP sa 2019 at 10.5% pagtaas mula sa PhP2.850 trilyong rentas na nalikom noong 2018.  

Kabílang sa kabuoang nabanggit ang P162.2 bilyong tinatáyang koleksiyon mula sa Tax Reform for Acceleration and inclusion (TRAiN) 
Law at iba pang hakbang sa Comprehensive Tax Reform Program na gagamitin sa pagpapalawig ng pamumuhunan sa impraestruktura at 
pagaanin ang epekto ng inflation na dulot ng bágong pamamaraan sa pagbubuwis sa mahihirap.

Rentas batay sa Pinagmulan

Mula sa kabuoang rentas para sa 2019, PhP2,955.4 bilyon o 93.8% ay manggagaling sa mga buwis na nakolekta ng BiR, BoC, at iba 
pang ahensiya. Ang rentas na di-mula sa buwis, na nagkakahalaga ng PhP192.2 bilyon o 6.1%, ay bubuoin ng kíta mula sa operasyon ng 
ingatáng-Yaman, kíta ng pamahalaan mula sa mga Korporasyong Pag-aari at/o Kontrolado ng Pamahalaan (GOCCs), mga bayarin at 
singilin, at iba pang pinagkukunan tulad ng mga Malampaya royalty. Ang kítang malilikom mula sa pagsasapribado, o ang pagbebenta at 
pagpapaupa ng mga ari-arian at korporasyong pag-aari ng pamahalaan, ay tinatáyang aabot sa PhP2.0 bilyon.

Talâ: Maaaring hindi magtugma ang kabuoang halaga dahil sa rounding off.

Talâ: Ang rentas para sa 2019-2022 ay nakabatay sa táyang prediksiyon. 

Sa taóng 2022, ang rentas ay 
inaasahang lalago sa halagang 
PhP4,438.1 bilyon o ang katumbas ng 
17.2% ng GDP.

Upang makamit ito, patuloy na 
magtataguyod ang pamahalaan 
ng mga batas upang isaayos ang 
sistema ng buwis at palawakin ang 
tax base, pati na rin ang pagpapalakas 
ng  mga hakbang upang mapahusay 
ang koleksiyon sa pamamagitan 
ng pagpapabuti ng pagsunod sa 
pagbabayad ng buwis at pagsugpo sa 
smuggling.

2018 20222019 2020 2021

PhP2,850.2 B

PhP3,149.7 B

PhP3,572.5 B

PhP3,984.7 B

PhP4,438.1 B

(aktuwal)
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Kabuoang Rentas (2018-2022)

*Alinsunod sa mga makroekonomikong pagtatáya at mga fiscal target na pinagtibay sa ika-175 DBCC Meeting noong 13 Marso 2019

Rentas batay sa Pinagmulan

Bayad at Singilin 
PhP53.3 B

Iba Pang Di-Buwis 
na Pinagkukunan
PhP65.1 B

Iba Pa
PhP23.0 B

KABUOANG RENTAS
 PhP3,149.7 B

Kawanihan ng 
Ingatang-Yaman 
(BTr)
 PhP73.9 B

Ren
ta

s 
m

ul
a 

sa
 B

uw
is

Rentas na H
indi m

ula sa Buwis

  P
hP

2,
95

5.
4

 B   PhP199.2 B

Kawanihan ng Rentas 
Internas (BIR)
PhP2,271.4 B

Kawanihan ng 
Adwana (BOC)
PhP661.0 B

P

Pagsasapribado - PhP2.0 B
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ANG 2019 BADYET
AT ANG TRAIN LAW
Para sa taóng 2019, ipagpapatuloy ng pamahalaan ang pagpapatupad ng Comprehensive Tax Reform Program (CTRP) na kalakip ang 

mga bágong panukala sa rentas sa ilalim ng Package 1B at Package 2+; at ang umiiral na Package 1A na naisabatas noong 2018 na 
nagresulta sa pagpapababà ng buwis sa personal na kíta, pagpapagaan ng buwis sa paglipat ng titulo ng ari-arian, pagpapalawak ng 

value added tax (VAT), at pagpapataw ng excise tax sa mga partikular na produkto.

Kawanihan ng Rentas Internas
(Target sa 2019)

Buwis sa Personal na Kíta  – PhP128.9 B 
Buwis sa Korporasyon (PCSO)1/ – PhP549.0 B 
Buwis sa Lupa     – PhP     2 .1 B 
Donor’s Tax    – PhP       1.8 B
Value Added Tax (VAT)   – PhP    16.7 B

Kawanihan ng Adwana 
(Target sa 2019)

Excise Tax sa mga Sasakyan   – PhP15.1 B
Excise Tax sa Coal    – PhP  2.4 B
Mga inuming Gumagamit ng Asukal – PhP  2.6 B

Malilikom na Kíta mula sa Ilang mga Panukala sa Rentas sa Ilalim ng Umiiral na Package 1A

Noong 14 Pebrero 2019, nilagdaan ni Pangulong Duterte ang Tax Amnesty Act sa ilalim ng Package 1B na naglalaman 
ng mga probisyon para sa Estate Tax Amnesty. ito ay inaasahang magpapagaan sa pasanin ng mga nagbabayad ng 
buwis sa pagbabayad ng mga nakaraang utang, habang dinadagdagan din nito ang rentas para mapondohan ang mga 
social mitigating measures at proyektong pang-impraestruktura ng Build, Build, Build sa ilalim ng Seksiyon 82 ng Batas 
Republika Blg. 10963 (na kilalá rin bilang TRAiN Law).

Samantala, ang Package 2+3 ay nagpapanukala ng mga reporma sa:

Pagmimina – Upang magpatupad ng 
isang fiscal regime na naaangkop sa 
lahat ng kasunduang pangmineral

Mga Sin Tax – Upang higit pang 
madagdagan ang excise tax sa mga 
produktong may alkohol at tabako 

1/Alinsunod sa mga macroekonomikong pagtatáya at target na pinagtibay sa ika-175 DBCC Meeting noong 13 Marso 2019
2/Philippine Charity Sweepstakes Office
3/Ang panukalang batas na nag-aatas ng pagpataw ng mas mataas na excise tax sa mga produktong tabako at e-cigarette ay kasalukuyang naghihintay sa paglagda ng 
Pangulo pagkatapos ng pag-apruba ng Senado at pagyakap ng Kapulungan ng mga Kinatawan. Samantala, ang panukalang batas na naglalayong pataasin ang excise tax sa 
alkohol at pagreporma ng rehimeng piskal para sa sektor ng pagmimina ay muling ihahain sa ika-18 na Kongreso.

10 2019 BADYET NG BAYAN
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MGA PANGHIHIRAM
Upang madagdagan ang nalilikom na rentas ng bansa at upang mapondohan ang deficit na PhP624.4 bilyon o 3.2% ng GDP, ang 

Administrasyong Duterte ay manghihiram ng PhP906.2 bilyon mula sa mga lokal na pinanggagalingan at PhP282.7 bilyon mula sa 
mga dayuhang pinagkukunan, o may kabuoang PhP1,188.9 bilyon.

Lokal na Panghihiram
PhP906.2 B

Treasury Bills (Net)
PhP54.5 B

Fixed Rate Treasury Bonds
PhP851.7 B

Dayuhang Panghihiram
PhP282.7 B

Mga Bono at Iba pang Pinagkukunan
PhP162.0 B

Pautang sa mga Programa
PhP87.3 B

Pautang sa mga Proyekto
PhP33.4 B

PhP1,188.9 B
Kabuoang Pangungutang para sa 2019

Utang bilang Porsiyento ng GDP, 
2018-20221/

Mula 41.9% ng GDP noong 2018, ang debt 
burden ng pamahalaan ay inaasahang 
bababâ sa 38.8% pagdating ng 2022. 
Ang inaasahang taón-taóng pagbabâ 
sa ratio ay nangangahulugang mas 
makakayanang pasanin ng ekonomiya ang 
mga utang nito habang higit ang paglago 
kompara sa pagkaipon ng utang.

35.0

37.5

40.0

42.5

45.0

41.9 41.9 41.1 39.9 38.8

2018 2019 2020 2021 2022

Talâ: Ang baseline ng tsart ay nasa 35.0%.

1/ Sang-ayon sa mga makroekonomikong pagtatáya at target sa pananalapi na pinagtibay sa ika-175 DBCC Meeting noong 13 Marso 2019

ProjectionAktuwal
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DIMENSIYON NG 2019 BADYET
BATAY SA SEKTOR (DATING SISTEMA)

Ang Pambansang Badyet ng PT 2019 ay binuo na may layuning ihatid ang mga Filipino tungò sa magandang kinabukasan sa 
pamamagitan ng pagtiyak ng likas-káyang pag-unlad na makakamit sa pamamagitan ng mga makabuluhang reporma. Sa paglipat sa 
sistema ng Cash Badyet, ang paghahatid ng serbisyo ay nagiging mas mahusay at napapanahon, na magpapatibay sa pananagutan 

ng pamahalaan. Ang Badyet na ito ay nangangakong magdadala sa mga mamamayan tungò sa mas magandang búhay na matagal na nilang 
pinapangarap.

Sa gayon, ang mga layunin ng Administrasyon na panatilihin ang matatag na pag-asenso ng ekonomiya at magbigay ng kalidad na 
serbisyong panlipunan ay nakikita sa pagkakahati batay sa sektor ng 2019 General Appropriations Act (GAA). Serbisyong Panlipunan ang 
nananatiling priyoridad, na nakakuha ng malaking bahagi sa halagang PhP1,377.8 bilyon o 37.6% ng GAA. Kasunod nito ay ang Serbisyong 
Pang-ekonomiya, na may bahaging PhP970.3 bilyon o 26.5% ng GAA, isang malinaw na indikasyon ng paninindigan ng pamahalaan na 
pabilisin ang Programang Build, Build, Build at gawing mas mahusay ang mga serbisyong panlipunan.

PhP3.662 T
2019 Pambansang Badyet

Serbisyong 
Panlipunan
PhP1,377.8 B

Serbisyong
Pang-ekonomiya

PhP970.3 B

Pangkalahatang 
Serbisyong Publiko

PhP710.9 B

Debt Burden
PhP414.1 B

Tanggulan
PhP188.6 B

37.6%

26.5%

19.4%

11.3%

5.2%

Upang mapabuti ang kalidad ng búhay ng mga táo, 
lalo na ang mahihirap at mahihina, sa pamamagitan 
ng iba't ibang serbisyong publiko tulad ng unibersal na 
edukasyon at serbisyong pangkalusugan

Para sa mga gugulin sa pangkalahatang pangangasiwa 
tulad ng publikong kaayusan at kaligtasan, serbisyong 
sibil, publikong pananalapi, at mga tungkulin sa paggawa 
ng batas

Upang tiyakin ang payapa at ligtas na bansa 
habang pinananatili ang pambansang pag-unlad sa 
pamamagitan ng Armed Forces of the Philippines 
Modernization Program at iba pang mga pagsisikap

Para sa pagbabayad sa mga interes sa mga lokal at 
dayuhang panghihiram at net lending

Upang isulong ang pag-asenso ng ekonomiya sa buong 
bansa sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga industriya 
tulad ng impraestruktura, turismo, at pagmamanupaktura 
na makalilikha ng empleo at magbibigay ng likas-káyang 
kabúhayan sa mga táo

Dagdag sa Badyet batay 
sa Sektor
2018 (Cash Equivalent)
vs. 2019

2019 2018 Cash 
Equivalent

Serbisyong 
Panlipunan

PhP1,377.8 B
7.1%

8.9%

13.3%

11.7%

27.4%
PhP188.6 B

PhP414.1 B

PhP970.3 B

PhP710.9 B

PhP1,286.3 B

PhP148.0 B

PhP370.8 B

PhP891.3 B

PhP627.3 B
Pangkalahatang 

Serbisyong Publiko 

Serbisyong
Pang-ekonomiya

Debt Burden

Tanggulan
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DIMENSIYON NG 2019 BADYET
BATAY SA KLASIPIKASYON NG GUGULIN

Para matugunan ang mga 
kahingian, bukod sa iba pa, 
para sa:

Paghahatid ng mga 
programa at serbisyo 
ng pamahalaan, lalo na 
sa pagpapaunlad ng 
human capital (Pantawid 
Pamilyang Pilipino, 
National Health insurance, 
Universal Access to 
Quality Tertiary Education, 
at Programang K-to-12)
Subsidyo sa mga 
Korporasyong Pag-aari 
at/o Kontrolado ng 
Pamahalaan (GOCC)
Alokasyon sa mga 
pamahalaang lokal**

Pagtaas ng sahod ng mga 
kawani ng pamahalaan 
sa 2019
Pagtaas ng suweldo 
ng mga militar at 
unipormadong kawani
Pag-empleo ng mga guro, 
pulis, at guwardiya sa 
bilangguan

Mga publikong 
impraestrukturang 
pangkalsada, pandaang-
bakal, pandaungan, 
at pampaliparan
Mga gusaling 
pampaaralan at 
pang-ospital
Mga pasilidad ng 
telekomunikasyon
Pagpapaunlad ng 
sistema ng information 
Technology (iT)
Equity contributions 
sa mga GOCCs

Gastusin sa pamamahala 
sa pangasiwaan/
pagkakatiwala 
(trusteeship)
Pagbabayad ng mga 
interes, mga bayarin sa 
garantiya, mga bayad 
sa bangko, at mga 
commitment fee
iba pang bayaring 
pinansiyal na naiipon 
ng mga ahensiya kapag 
sila ay nagmamay-ari 
o nangungupahan ng 
isang asset o ari-arian 
o nakikinabang sa mga 
serbisyong pinansiyal

Kompara sa panukalang bersiyon, 
ang pinagtibay na 2019 Badyet ay 
naglalaan ng bahagyang mataas na 
alokasyon para sa MOOE, alinsunod 
sa direksiyon ng Administrasyon 
tungò sa pag-unlad ng human 
capital. Ang MOOE ay tumaas 
nang 1.7% mula sa PhP1,394.9 
bilyon hanggang PhP1,418.9 bilyon, 
samantalang ang CO naman ay 
bumabà nang 9.3% dahil sa PhP95.4 
bilyong halaga ng mga proyektong 
pang-impraestruktura ng DPWH na 
sumailalim sa direktang veto.

Para maglaan, bukod sa iba 
pa, para sa:

Para pondohan ang mga 
proyekto sa Programang 

Build, Build, Build, tulad ng:

Para ipambayad sa mga:

Serbisyong Pangkawani (SP)
PhP1,138.1 B | 31.1%*

Capital Outlays (CO)
PhP703.7 B | 19.2%*

Financial Expenses (FinEx) 
PhP401.0 B |10.9%* Operating Expenses (MOOE) 

PhP1,418.9 B | 38.8%*

Maintenance and Other

BADYET BATAY SA EXPENSE CLASS (PANUKALANG 2019 BADYET VS. PINAGTIBAY NA 2019 BADYET)

MOOE

CO

SP

FinEx Panukalang 2019 Badyet

Pinagtibay na 2019 Badyet

PhP1,394.9 B PhP1,418.9 B

PhP1,185.0 B PhP1,138.1 B

PhP703.7 BPhP776.1 B

PhP401.0 B PhP401.0 B Walang pagtaas o pagbabâ

4.0%

9.3%

Isa pang paraan upang suriin ang Badyet ay sa pamamagitan ng pag-uuri nito sa apat na pangkalahatang klasipikasyon ng mga gugulin: 
Maintenance and Other Operating Expenses (MOOE), Serbisyong Pangkawani (SP), Capital Outlays (CO), at Financial Expenses (FinEx).

 *Porsiyentong bahagi sa kabuoang Badyet o General Appropriations Act (GAA)
**Kasáma ang Internal Revenue Allotment, Special Shares in the Proceeds of National Taxes, Local Government 
Support Fund, Special Shares in the Proceeds of Fire Code Fees, Benepisyo ng mga Namayapang Opisyal ng 
Barangay, at Alokasyon para sa Pangasiwaan sa Pagpapaunlad ng Kalakhang Maynila (MMDA)

1.7%
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DIMENSIYON NG 2019 BADYET
BATAY SA RECIPIENT UNIT

Sa 2019, ang mga Pambansang Ahensiya ng Pamahalaan (National Government Agencies o NGAs) ay makatatanggap ng PhP2,420.8 
bilyon o 66.1% ng kabuoang 2019 Pambansang Badyet. Kompara sa cash equivalent nito noong 2018 na PhP2,216.6 bilyon, 
ang halagang ito ay higit na mataas nang 9.2% para matiyak ang patuloy na suporta sa iba’t ibang programa, gawain, at proyektong 

ipinatutupad ng mga NGA.

Naglaan ng PhP202.0 bilyon para sa mga programang ipinatutupad ng mga Korporasyong Pag-aari at/o Kontrolado ng Pamahalaan 
(GOCCs). Kabílang dito ang (1) pagpapatupad ng Unconditional Cash Transfer (UCT) Program sa ilalim ng Bangko sa Lupa ng Pilipinas 
(Land Bank of the Philippines o LBP); (2) mga proyektong pang-impraestruktura; at (3) ang National Health insurance Program sa ilalim ng 
Korporasyon ng Segurong Pangkalusugan ng Pilipinas (Philippine 
Health insurance Corporation o PhilHealth). ito ay higit na mataas 
nang 30.2% kompara sa cash equivalent nito noong 2018.

Ang mga Lokal na Pamahalaan (Local Government Units o LGUs) 
naman ay nabigyan ng badyet na PhP639.2 bilyon, na higit na 
mataas nang 10.0% kompara sa cash equivalent nito noong 2018. 
Ang pangunahing sakop nito ay ang internal Revenue Allotment na 
nagkakahalaga ng PhP460.4 bilyon. Kasáma rito ang nakalaan para 
sa Local Government Support Fund na nagkakahalaga ng PhP32.7 
bilyon at para sa Special Shares of LGUs na PhP27.6 bilyon.

Ang pambayad para sa mga pinagkakautangan, sa kabilâng bandá, 
ay nagkakahalaga ng PhP399.6 bilyon.

Sampung Kagawaran na may Pinakamataas na Badyet

1 2

7

3

8

4

9 10

Kagawaran ng 
Edukasyon

(Kabílang ang mga SUC,
CHED, at TESDA)

Kagawaran ng mga 
Pagawaing Bayan 

at Lansangan

Kagawaran ng 
Transportasyon

Kagawaran ng Interyor 
at Pamahalaang Lokal

Kagawaran ng 
Agrikultura

Kagawaran ng 
Tanggulang Pambansa

Ang Hudikatura

Rehiyong Awtonomo 
ng Bangsamoro

(Kabílang ang ilang LGU 
sa ARMM)

PhP665.1 B

PhP69.4 B

PhP465.2 B

PhP49.7 B

PhP230.4 B

PhP39.5 B

PhP186.5 B

PhP32.3 B

*Kabílang ang PhP36.5 bilyong subsidyo para sa UCT Program sa ilalim ng Landbank

11

5

Kagawaran ng 
Kagalingang 

Panlipunan at 
Pagpapaunlad

PhP177.9 B*

6

Kagawaran ng 
Kalusugan

(Kabílang ang badyet
ng PHIC)

PhP168.5 B

Mga NGA PhP2,216.6 B

2018

BADYET BATAY SA RECIPIENT UNIT
2018 (Cash Equivalent) vs. 2019

PhP2,420.8 B

2019

9.2%

Dagdag

Mga LGU PhP581.1 B PhP639.2 B 10.0%

Mga GOCC PhP155.2 B PhP202.0 B 30.2%

Pinagkakautangan PhP370.8 B PhP399.6 B 7.8%
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Para sa 2019, ang kabuoang badyet para sa mga SPF 
ay nagkakahalaga ng PhP1.4 trilyon, na:

internal Revenue Allotment  
Local Government Support Fund   
Special Shares in the Proceeds of National Taxes 
Metropolitan Manila Development Authority
Special Shares in the Proceeds of Fire Code Fees 
Barangay Officials Death Benefits Fund

PhP575.5  B
PhP   32.7  B
PhP   27.3  B
PhP     3.4  B
PhP    250 M 
PhP      50 M

Alokasyon para sa Pamahalaang Lokal 
(Local Government Units o LGUs)

PhP639.2 B 
Subsidyo na ibinibigay sa mga LGU na kumakatawan sa 
bahagi nila sa pambansang koleksiyon ng rentas, kung saan:

Suportang Badyet sa mga Korporasyon ng Pamahalaan

PhP201.6 B 

Pension and Gratuity Fund

PhP117.0 B 

Miscellaneous Personnel Benefits Fund 

PhP35.5 B

Mga Disaggregated SPF = PhP993.3 B

DIMENSIYON NG 2019 BADYET
BATAY SA SPECIAL PURPOSE FUND (SPF)

Ang mga Special Purpose Fund (SPF) ay tumutukoy sa disaggregated fund at mga lump-sum fund na nakalaan para sa tiyak na 
layunin. Ngunit, ang mga pondong ito, lalo na ang mga lump-sum funds, ay hindi pa naipapamahagi sa mga tiyak na pagkakaloobang 
ahensiya habang inihahanda ang badyet. Maaari lámang tukuyin ang mga tiyak na programa at proyekto habang isinasagawa ang 

badyet na nakabatay sa katangian ng pondo:

Subsidyo na ibinigay sa mga pambansang ahensiya ng 
pamahalaan at mga korporasyon ng pamahalaan para sa 
pambayad ng mga buwis at adwana

Tax Expenditure Fund 

PhP14.5 B
Upang mabayaran ang interes ng mga hiniram na pondo 
mula sa lokal at dayuhang pinanggalingan

Mga Debt Interest Payment

PhP399.6 B

Upang mapondohan ang pagpapatupad ng mga bágo at/o 
kagyat na programa, proyekto, at gawaing inaprobahan ng 
Pangulo sa buong taón para sa mga bágong tanggapan, at 
para sa mga legal na obligasyon ng pamahalaan mula sa 
desisyon ng karampatang awtoridad

Contingent Fund

PhP13.0 BNational Disaster Risk Reduction and Management Fund

PhP20.0 B

Mga Lump-Sum SPF = PhP447.1 B P

Pambayad sa mga pagtaas ng sahod, performance bonuses, 
monetization ng leave credits, pagpuno ng mga bakanteng 
posisyon, paggawa ng mga bágong posisyon, bukod sa 
iba paPara sa pagbayad ng pensiyon, retirement at terminal leave 

benefits, at monetization ng leave credits

Upang tugunan ang mga kalamidad at sakuna sa 
pamamagitan ng mga programa sa pagbabawas ng panganib 
na dulot ng sakuna, mitigasyon, pag-iwas, at mga gawain sa 
paghahanda

Subsidyong suporta at/o equity contribution ng Pambansang 
Pamahalaan sa mga Korporasyong Pag-aari at/o Kontrolado 
ng Pamahalaan (GOCCs) na ang malaking bahagi nito, o 
PhP67.4 bilyon, ay napupunta sa PhilHealth para sa mga 
benepisyado ng National Health insurance Program.

P PP
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DIMENSIYON NG 2019 BADYET
BATAY SA PINAGKUKUNAN NG LAANG-GUGULIN

Ang 2019 Pambansang Badyet ay maaaring ipakita batay sa pinagkukunan ng laang-gugulin, na binubuo ng (1) New General Appropriations 
at (2) Automatic Appropriations. Nagkakahalaga ng PhP2,787.2 bilyon, o kumakatawan sa 76.1% ng PhP3.662 trilyon na Pambansang 
Badyet, ang New General Appropriations ay nahahati sa Programmed New General Appropriations at Unprogrammed New General 

Appropriations. Sa kabilâng bandá, ang Automatic Appropriations ay kumakatawan sa PhP1,071.5 bilyon o 29.3% ng Pambansang Badyet.

Programmed 
Appropriations1/

ay may tiyak na pondo 
at maaaring gamitin sa 
loob ng piskal na taón.

Internal Revenue 
Allotment

ay tumutukoy sa 40% 
ng mga rentas na 

kinita ng pamahalaan 
mula sa mga buwis, 

na ibinabahagi sa mga 
lokal na pamahalaan 

(LGU).

Debt Service-
Interest Payment

ay tumutukoy sa 
pambayad ng mga 

interes na naipon mula 
sa mga panloob at 

panlabas na utang ng 
pamahalaan.

Special Accounts in 
the General Fund
ay tumutukoy sa mga 

kítang nalikom ng 
iba't ibang ahensiya 
na may kinaukulang 

gamit alinsunod sa mga 
espesipikong batas.

Tax Expenditure 
Fund

ay tumutukoy sa mga 
subsidyo ng mga 

ahensiya, GOCC, at 
LGU bilang kapalit ng 

pagbabayad ng buwis at 
customs duties.

Retirement and Life 
Insurance Premiums

ay tumutukoy sa 
pambayad para sa 

insurance at retirement 
benefit ng mga kawani

ng pamahalaan.

Unprogrammed 
Appropriations2/

ay mga standby 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.

ay ang bahagi ng Pambansang Badyet 
na taunang isinusumite sa Kongreso. 
ito ay binubuo ng Programmed 
at Unprogrammed New General 
Appropriations.

New General Appropriations

ay mga laang-gugulin na hindi kailangan 
ng pana-panahong aksiyon ng Kongreso 
dahil ang mga ito ay taunang kasáma sa 
badyet at sakop ng mga umiiral na batas.

Automatic Appropriations

PhP2,590.1 B

PhP197.1 B

PhP480 M PhP47.2 B

PhP399.6 B

PhP575.5 B

PhP14.5 B

Pension of 
Ex-Presidents

and their Spouses
ay tumutukoy sa pondo 
na ginagamit para sa life 
pension ng mga dating 

presidente at/o ng 
kanilang asawa, alinsunod 

sa Batas Republika Blg. 
5059 at 2087.

PhP14.5 B PhP20.3 B

PhP3.662 T3/

2019 BADYET

Net Lending
ay tumutukoy 

sa advances ng 
pamahalaan para 
sa pambayad ng 

mga utang ng mga 
korporasyon ng 

pamahalaan
(GOCC).

1/Binubuo ng mga Kagawaran at Ahensiya (PhP2,153.8 B) at Special Purpose Funds (PhP436.3 B)
2/Kabílang ang Support to Foreign-Assisted Projects (PhP53.0 B); Payment of Pension Arrearages (PhP33.9 B); Implementation of the Organic Law for the 
Bangsamoro Region in Muslim Mindanao (PhP30.0 B); Implementation of the Universal Health Care (PhP18.0 B); Rice Competitiveness Enhancement Fund 
(PhP10.0 B); Risk Management Program (PhP10.0 B); Infrastructure Projects and Social Programs (PhP8.1 B); Support to GOCCs (PhP7.9 B), bukod sa iba pa
3/Hindi kabílang ang Unprogrammed Appropriations na PhP197.1 B
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MGA OFF-BUDGET ACCOUNT
Ang mga off-budget account ay tumutukoy sa mga rentas o koleksiyon at kíta na nalilikom ng ilang ahensiya ng pamahalaan, at sa 

pamamagitan ng operasyon ng ilang mga batas, ay pinapayagang gamitin para sa mga partikular na guguling hindi nakapaloob sa 
General Appropriations Act. Katulad ng lahat ng publikong pondo, ang mga account na ito ay sumasailalim pa rin sa pagsisiyasat ng 

Komisyon sa Awdit (Commission on Audit o COA). 

Mga Off-Budget Account, PT 2019
(sa milyong Piso)

Koleksiyon Gugulin

Umaasa ang Pambansang Pamahalaan na ang mga koleksiyong off-budget ay aabot sa PhP94.2 bilyon, kung saan PhP73.9 bilyon 
(o 78.5%) ang gagamitin para sa tiyak na layunin na awtorisado ng mga umiiral na batas. Ang paglalathala ng mga off-budget account ay ginagawa 
upang tiyak ang ganap na pagiging bukás ng mga financial account at maprotektahan ang paggamit ng mga publikong pondong ito.

PhP94,189.3 PhP73,914.7P

Sampung Pinakamatataas na Off-Budget Account, PT 2019 
(sa bilyong Piso)

Mga Detalye Koleksiyon Gugulin Pinagmulan Layunin

1. Kagawaran ng  
   Kalusugan

27.6 24.4 Pagbenta ng mga gamot, mga 
bayarin, at iba pang service income, 
bukod sa iba pa

Pagbili ng gamot na ibebenta sa Model Botika 
Pharmacy, pagbili ng kagamitan, bukod sa iba pa

2. Pampamahalaang  
   Unibersidad at  Kolehiyo  
   (SUCs)

25.0 24.1 Mga tuition fee, koleksiyon mula 
sa mga mag-aaral, iba pang 
pinagmulan

Bayarin sa mga awtorisadong benepisyado 
ng mga guro at mag-aaral, ilang gugulin sa 
operasyon, at pamumuhunang kapital

3. Ang Hudikatura 17.4 4.6 Bail at cash bonds, mga legal fee at 
multa, bukod sa iba pa

Allowance ng mga mahistrado at hukom, mga 
gugulin para sa iskolarsip at pagsasanay, bukod sa 
iba pa

4. Kagawaran ng Paggawa  
    at Empleo (DOLE)

5.2 2.4 20% Socio-Economic Program 
Forfeited Unclaimed/Undistributed 
Cash Bonus Fund sa ilalim ng Social 
Amelioration and Welfare Program, 
bukod sa iba pa

Mga appeal bond, monetary judgment award, 
proyektong sosyo-ekonomiko, bukod sa iba pa

5. Kagawaran ng    
   Transportasyon (DOTr)

2.6 4.1 Escrow Account para sa mga Rental 
fees ng MRT 3 BLT, koleksiyon mula 
sa GMK Megawide Cebu Airport 
Corp., bukod sa iba pa

Mga rental fee para sa MRT 3 Build-Lease-
Transfer agreement (BLT), at pagtatayo ng gusali 
ng DOTr, bukod sa iba pa

6. iba pang Tanggapang  
    Tagapagpaganap

2.3 2.3 Kíta, trust receipt, grant, bukod sa 
iba pa

National Sports Development Program, mga 
gugulin sa operasyon ng TESDA, bukod sa iba pa

7. Kagawaran ng interyor  
    at Lokal na Pamahalaan  
    (DiLG)

2.0 1.9 Mga licensing fee, bid document, 
iba pang service fee

Mga proyektong pro-water, guguling pang-
operasyon ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas 
(Philippine National Police o PNP), bukod sa iba pa

8. Kagawaran ng  
    Tanggulang Pambansa

1.7 2.1 Kíta mula sa inter-Agency Transferred 
Fund (iATF), mga medikal at laboratory 
fee, mga affiliation fee, iba pang service 
income, iba pang gastusin

Pagpapatupad ng mga proyekto at gawain, 
pagsasaayos ng kongkretong daungan at daanan 
ng Hukbong Dagat, at pagkokompone ng Veterans 
Memorial Medical Center, bukod sa iba pa

9. Pampanguluhang  
    Tanggapan sa Operasyong  
    Pangkomunikasyon

1.5 1.4 Kíta mula sa paglilimbag at 
publikasyon, bukod sa iba pa

Serbisyong pangkawani, at ilang gastusin sa 
operasyon, bukod sa iba pa

10. Kagawaran ng  
      Pananalapi

1.3 1.4 Tubo sa NG Deposits, kíta mula sa 
konserbasyon at disposisyon ng 
transferred assets, bukod sa iba pa

Pagpapautang sa mga LGU, gastusin sa 
operasyon, mga capital outlay, bukod sa iba pa



18 2019 BADYET NG BAYAN

• Pagpapalakas ng Pag-unlad ng mga Impraestruktura

• Pagpapabuti ng mga Programa sa Pag-unlad ng Táo

• Pagtatayo ng Mas Payapa at Matiwasay na Bansa

• Pagpapatuloy ng mga Reporma sa Paghahatid ng Serbisyo ng Pamahalaan

P

P

P

P

MGA PANGUNAHING GUGULIN 
NG 2019 PAMBANSANG BADYET
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Ang Programang Build, Build, Build ay  nasa ikatlong taón na ngayong 2019 bilang pangunahing programa ng Administrasyong Duterte, 
na naghahangad na makamit ng Pilipinas ang "ginintuang panahon ng impraestruktura". Ang higit na mataas na pamumuhunan 
sa impraestruktura ay magdudulot ng mas pinahusay na paglikha ng mga trabaho, na siyang patunay na ito ay susi sa patuloy na 

pagbawas ng kahirapan, pag-unlad ng ekonomiya, at pagpapabuti ng búhay ng mga mamamayan. Sa 2019, PhP816.2 bilyon, o 4.2% ng 
GDP, ay nakalaan para sa iba't ibang proyektong pang-impraestruktura sa ilalim ng Programang Build, Build, Build.

Milyon-milyong Filipino ang umaasa sa mga episyente at komportableng 
network ng kalsada para sa kanilang mobilidad at produktibidad. Para sa 
2019, patuloy na tinitiyak ng Kagawaran ng Pagawain at Lansangang Bayan 
(DPWH) na ang mga kalsada sa bansa ay pinalalawak, pinananatiling ligtas, 
at ginagawang mas episyente.

Pagtitiyak ng Ligtas 
at Maaasahang Kalsada

Network Development Program:  PhP95.3 B
Upang pondohan ang pagpapalawak ng mga kalsada, paggawa ng mga 
bypass at diversion road, at pagpapaaspalto ng mga kalsada, at iba pa

Na:
• PhP  2.2 B: improving Growth Corridors in Mindanao Road Sector Project
• PhP   1.6 B: Davao City Bypass Construction Project
                        (South and Center Sections) 
• PhP   1.5 B: Central Luzon Link Expressway (CLLEX), Phase i
                        (La Paz, Tarlac to Cabanatuan City)
• PhP885 M: Arterial Road Bypass Construction Project, Phase iii
• PhP235 M: Metro Manila interchange Construction Project, Phase Vi

Asset Preservation Program:  PhP45.5 B
Upang panatilihing maayos ang kondisyon ng mga kalsada sa bansa 
sa pamamagitan ng pagkokompone, rehabilitasyon, at pagsasaayos ng 
mga ito, bukod sa iba pa

• Na, PhP1.5 bilyon ay popondohan ang Road Upgrading and 
   Preservation Project (RUPP).

1/Pambansa (Nationwide) ay tumutukoy sa mga alokasyong pang-
impraestruktura para sa mga proyektong nakapaloob sa mga pondong iba’t 
iba ang makikinabang, o multi-user funds, na hindi pa matukoy sa panahon ng 
paghahanda ng badyet. Ang mga multi-user funds na ito ay binubuo ng Calamity Fund.

2/Punòng Tanggapan (Central Office) ay binubuo ng mga alokasyong pang-
impraestrukturang pinangangasiwaan ng Punòng Tanggapan ng mga 
kagawaran/ahensiya.

Bridge Program: PhP24.3 B
Upang magtayo, palitan, isaayos, i-retrofit, at palawakin ang mga 
tulay sa buong bansa

Na:
• PhP772 M: Metro Manila Priority Bridges for Seismic Design
                           improvement Project
• PhP745 M: Panguil Bay Bridge Construction Project
                         in Misamis Occidental and Lanao del Norte Provinces
• PhP496 M: Priority Bridges crossing Pasig River and Manggahan
                         Floodway Bridges Construction Project
• PhP265 M: Bridge Construction Acceleration Project for
                         Socioeconomic Development 19

PAGPAPALAKAS NG PAG-UNLAD
NG MGA IMPRAESTRUKTURA

PhP816.2 B

Mga Detalye 2019 GAA

Pambansa (Nationwide)1/ PhP 129.9 B

Punòng Tanggapan2/ PhP 371.6 B

Pambansang Rehiyong Kapital PhP 61.0 B

Rehiyong Administratibo 
       ng Cordillera

PhP 10.8 B

Rehiyon i PhP 19.5 B

Rehiyon ii PhP 14.2 B

Rehiyon iii PhP 32.1 B

Rehiyon iV-A PhP 25.4 B

MiMAROPA PhP 11.3 B

Rehiyon V PhP 22.2 B

Rehiyon Vi PhP 17.7 B

Rehiyon Vii PhP 16.1 B

Rehiyon Viii PhP 15.3 B

Rehiyon iX PhP 8.3 B

Rehiyon X PhP 12.8 B

Rehiyon Xi PhP 14.2 B

Rehiyon Xii PhP 11.3 B

Rehiyon Xiii PhP 9.6 B

Rehiyong Awtonomo ng  
      Bangsamoro sa Muslim Mindanao  
      (dating ARMM)

PhP 13.3 B

Kabuoan PhP816.2 B

Paggugol sa Impraestruktura 
ng 2019 Badyet batay sa Rehiyon

Talâ: Maaaring hindi 
magtugma ang kabuoang 
bílang dahil sa rounding off.

KAGAWARAN NG BADYET AT PAMAMAHALA
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Mga Pangunahing Proyekto sa
Pantransportasyong Impraestruktura para sa 2019

Transportasyong Panriles

PNR North 1
(Tutuban-Malolos)

dating North-South 
Commuter Railway Project 

Phase i

PhP13.0 B

New Bohol (Panglao) 
international Airport 
Development Project

PhP754 M

Pasig River 
Convergence Program

PhP2.0 B

Maritime Safety 
Capability 

improvement Project, 
Phase ii

PhP206 M

New Cebu 
international Container 

Port Project

PhP221 M

PhP4.7 B

Subsidy for Mass 
Transport (MRT 3)

Siargao Airport

PhP200 M

Mindanao Railway
Project

PhP2.9 B

Catbalogan Airport 

PhP450 M

Davao international
Airport

PhP315 M

Metro Manila Subway 
Project Phase i

PhP1.5 B

Antique Airport

PhP183 M

PNR South Commuter 
(Solis-Los Baños) 

dating North-South 
Rail Project Phase ii

PhP1.4 B

Transportasyong 
Panghimpapawid

Transportasyong 
Pandagat

PhP430 M

Bukidnon Airport

20 2019 PEOPLE’S BUDGET20 2019 BADYET NG BAYAN
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Pakikipagtulungan sa Pribadong Sektor

• 17 proyektong kasalukuyang ipinatutupad

• 41 proyektong ipinaplano pa

Pagpapabuti ng mga Impraestruktura 
sa Iba't Ibang Sektor

Aktibong ginagamit ng pamahalaan ang kahusayan ng mga pribadong 
kompanya sa pagbubuo, pangangasiwa, at pagpapalakad ng iba't ibang 
proyektong pang-impraestruktura sa pamamagitan ng mga public-
private partnership (PPP), kung saan ang pamahalaan at pribadong 
sektor ay pumapasok sa isang kasunduan upang matapos ang iba't 
ibang proyektong pang-impraestruktura.

Bukod sa pagpapanatili sa magandang kondisyon ng mga kalsada at tulay 
sa bansa, pinangangasiwaan din ng DPWH ang ilang mga proyektong 
pang-impraestruktura para sa ibang mga ahensiya at sektor.

• NAiA Expressway Project
• Schools infrastructure Project
• Mactan-Cebu international Airport Passenger Terminal
   Building Project
• Metro Manila Skyway Stage 3 Project

Kabílang ang:

Sa huling talâ noong 30 Abril 2019

Tourism Road Infrastructure 
Program: PhP16.9 B

Upang mapataas ang turismo ng 
bansa sa pamamagitan ng pagbuo 
ng 403.388 kilometro ng 625 
kalsada at tulay sa 16 rehiyon

Trade and Industry Road 
Infrastructure Program: PhP5.8 B

Upang pataasin ang pamumuhunan 
at iba pang gawaing pang-ekonomiya 
sa bansa sa pamamagitan ng 
pagpapatupad ng mas marami pang 
proyektong pangkalsada sa mga lugar 
para sa kalakalan, industriya, 
at ekonomiya

• Seaport access roads:
• Airport access roads:
• National Security Support
  infrastructure:
• Accessibility facilities for 
   physically-challenged persons:
• 2020 ASEAN Games
   infrastructure:

Para sa paggawa at
pagsasaayos ng:

PhP  2.2 B
PhP   1.6 B

PhP531 M

PhP400 M

PhP300 M

• Bulacan Bulk Water Supply Project
• Cavite-Laguna Expressway Project
• LRT Line 1 Cavite Extension, Operation, and Maintenance
• MRT Line 7 Project
• NLEX-SLEX Connector Road Project

Paggamit ng Industriya ng IT
Ang isang lumalagong industriya ng teknolohiyang pang-impormasyon 
(iT), bukod sa iba pa, ay nagsusulong ng kultura ng inobasyon at 
nagpapaigting ng lokal na pag-unlad. Kayâ naman, PhP6.3 bilyon ang 
inilaan para sa Kagawaran ng Teknolohiyang Pang-impormasyon at 
Komunikasyon (DiCT) upang pondohan ang mga pangunahing programa 
at proyekto nito sa teknolohiyang pang-impormasyon sa 2019.

Libreng Internet Wi-Fi 
Connectivity
PhP1.4 B

Upang higit na mapabuti ang 
koneksiyon ng Wi-Fi sa mga 
publikong lugar, kabílang 
ang mga Pampamahalaang 
Unibersidad at Kolehiyo 
(SUC)

National Government
Data Center
PhP177 M 

Upang gawing konektado 
ang mga ahensiya 
ng pamahalaan sa 
pamamagitan ng 
pagbibigay ng mga 
sentralisadong data center 
at storage facility

National Government 
Portal (NGP)
PhP318 M 

Upang ipagpatuloy ang 
mga operasyon ng NGP, 
isang one-stop shop para sa 
mga online na serbisyo ng 
pamahalaan

National Broadband Plan
PhP1.0 B

Upang magbigay ng 
aksesible at mabilis na 
koneksiyon sa internet

21KAGAWARAN NG BADYET AT PAMAMAHALA
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Edukasyon ang pundasyon ng kinabukasan ng isang bansa. ito ang dahilan kayâ patuloy na pinalalakas at pinabubuti ng pamahalaan 
ang sistema ng edukasyon, upang gawin itong higit na ingklusibo at bukás sa lahat ng mga Filipino. Para sa 2019, ang Sektor ng 
Edukasyon ay nabigyan ng badyet na PhP698.6 bilyon.

Dahil ang Batayan at Sekundaryang Edukasyon sa pamamagitan ng Programang K to 12 ay 
itinuturing na pundasyon ng akademikong pag-unlad ng isang bata, patuloy na nilalayon 
ng pamahalaan na patatagin ang batayang edukasyon upang ihanda ang mga batang mag-
aaral sa higit na mataas na antas ng pagkatuto o sa paghahanap ng trabaho. Para sa 2019, 
PhP531.6 bilyon ang inilaan para sa Kagawaran ng Edukasyon (Department of Education 
o DepEd) para matiyak na may akses ang mga Filipino sa kalidad na batayang edukasyon.

Retention Rate
Porsiyento ng mga mag-aaral na magpapatalâ 

(enrollees) sa susunod na taóng panuruan

Elementarya

2019 2019Baseline Baseline

99% 95%97% 93%

Junior High School

Completion Rate
Porsiyento ng mga enrollee na magtatapos 

sa nakatakdang panahon

Elementarya

Junior High School

Baseline

Baseline

2019

2019

Batayang Edukasyon

Mga Target ng DepEd sa 2019

   

87.18%

77.48%

84.02%

74.03%

Pagbili ng mga:
Libro
Mga computer package
Kagamitang Pang-Agham 
at Matematika
Kagamitang Pang-Teknikal-Bokasyonal

•
•
•

•

Mga Kagamitan sa Pag-aaral
PhP10.1 bilyon

•   Pagpapatupad ng School-based
     Feeding Program

Serbisyong Pangkalusugan
at Nutrisyon
PhP5.0 bilyon

Paggawa ng karagdagang posisyon 
ng mga kawani ng paaralan

•

Pagpapalakas ng mga Manggagawa
PhP32.2 bilyon

Pagkuha ng mga school sites 
para matugunan ang mga isyu sa 
paninikip at kaligtasan

• 

Pagkuha ng mga School Sites
PhP161 milyon 

Pagpapatupad ng Education 
Service Contracting sa mga 
pribadong junior high school
Pagpapatupad ng Senior Voucher 
Program para sa mga kalipikadong 
mag-aaral upang makapagpatalâ 
sa mga pribadong sekundaryang 
paaralan o mga publikong paaralan 
na hindi sakop ng DepEd
Pagpapatupad ng Joint Delivery 
Voucher Program upang makapag-
aral ang mga piling mag-aaral 
ng mga Teknikal-Bokasyonal at 
Pangkabúhayan na asignatura sa 
mga pribadong paaralan o mga 
paaralang hindi sakop ng DepEd

•

•

•

Government Assistance to Students 
and Teachers in Private Schools and 
Non-DepEd Public Schools 
PhP32.1 bilyon

Pagtatayo ng mga gusaling 
paaralan at mga teknikal-
bokasyonal na laboratoryo
Pagtatayo ng mga pasilidad 
pantubig at pangkalinisan
Pagbili ng mga pampaaralang 
mesa, kasangkapan, at fixture
Pag-empleo ng mga job order o 
contract-of-service na kawani
Mga gawaing inhenyeriya para sa 
construction project management, 
bukod sa iba pa
Pagsasagawa ng mga site validation 
activities para sa subsoil exploration, 
perimeter survey, geotechnical 
evaluation, bukod sa iba pa 
Hulog sa utang o pambayad sa upa 
ng mga gusaling paaralan ng PPP
Taunang bayad sa mga paaralang 
ipinatayo ng NHA
Modernisasyon ng mga sistema 
ng koryente sa mga paaralang 
on-grid at elektripikasyon ng mga 
paaralang off-grid

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Green Basic Education Facilities 
PhP31.0 bilyon

Multigrade Education
indigenous Peoples Education
Flexible Learning Options
Madrasah Education

•
•
•
•

Mga Programa para sa 
Ingklusibong Edukasyon 
PhP1.2 bilyon

PAGPAPABUTI NG MGA PROGRAMA
SA PAG-UNLAD NG TÁO
PINALAWIG NA OPORTUNIDAD SA EDUKASYON

.
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Upang lumikha ng mga magtatapos na may de-kalidad na kasanayang akademiko at kaalaman na nakatutugon sa mga pamantayang 
pandaigdigan at kahingian ng mga industriya sa bansa, dinagdagan ng pamahalaan ang nakalaan para sa Tersiyaryang Edukasyon 
sa PhP133.4 bilyon.

Sa halagang ito, PhP68.3 bilyon ang inilaan para sa mga Pampamahalaang Unibersidad at Kolehiyo (State Universities and Colleges 
o SUCs). Sa kabiláng bandá, PhP52.4 bilyon naman ang mapupunta sa Komisyon sa Higit na Mataas na Edukasyon (Commission 
on Higher Education o CHED) upang mabigyan ang mga Filipino mula sa lahat ng sosyo-ekonomikong antas ng pantay-pantay na 
oportunidad sa de-kalidad na tersiyaryang edukasyon sa pamamagitan ng pagpapatupad ng Universal Access to Quality Tertiary 
Education (UAQTE) sa mga SUC, mga Lokal na Kolehiyo at Unibersidad (Local Universities and Colleges o LUCs), at mga Pribadong 
institusyon ng Higit na Mataas na Edukasyon (Private Higher Education institutions o HEis).

Mahalaga na ang mga Filipino, lalo na ang mahihirap, ay mabigyan ng akses sa iba't ibang teknikal at bokasyonal na kurso 
at pagsasanay para matulungan silang makahanap ng ligtas at mapakikinabangang trabaho.

Kayâ naman, PhP12.6 bilyon ang inilaan sa Pangasiwaan sa Edukasyong Teknikal at Pagpapaunlad ng Kasanayan 
(Technical Education and Skills Development Authority o TESDA), na tumaas nang 162.5% kompara sa PhP4.8 bilyon na 
cash equivalent nito noong 2018. 

Training for Work Scholarship Program (TWSP)

PhP2.7 B
Upang suportahan ang pag-asenso ng ekonomiya sa mga 
pangunahing sektor na lumilikha ng trabaho sa pamamagitan 
ng pag-aalok ng mga kurso sa agri-fishery, agri-business, 
turismo, at iba pa

Special Training for Employment Program (STEP)

PhP2.1 B
Upang pangasiwaan ang mga community-based special 
training

Tersiyaryang Edukasyon

Teknikal-Bokasyonal na Edukasyon

K to 12 Transition Program
PhP3.0 bilyon
Upang magbigay ng iskolarsip grant para sa 
pananaliksik at institusyonal na pag-unlad at 
inobasyon para sa mga guro at kawani

to

Tulong Dunong Program
PhP2.7 bilyon
Upang magbigay ng mga financial assistance 
grant sa mga karapat-dapat na mag-aaral para 
magkaroon sila ng pantay na akses sa mga 
oportunidad sa edukasyon lalo na ang nasa 
mahihirap na sektor

Private Education Student
Financial Assistance (PESFA)
PhP1.1 bilyon
Upang magbigay ng mga iskolarsip sa mga 
mag-aaral na naka-enroll sa pribadong mataas 
na edukasyon

Mga Iskolarsip sa Agham, Teknolohiya, 
(S&T) at Inobasyon
PhP4.8 bilyon
Upang suportahan ang mga benepisyado ng S&T 
Scholarship Program ng Mataas na Paaralang Pang- 
agham ng Pilipinas (Philippine Science High School) 
at ng Surian ng Edukasyong Pang-agham (Science 
Education institute)

Pagpapatupad ng UAQTE Program 
sa mga SUC at LUC
PhP42.5 bilyon
Upang magbigay ng subsidyo sa libreng matrikula sa 
mga karapat-dapat na mag-aaral na naka-enroll sa 
mga SUC, LUC, at Pribadong HEi
• Upang magbigay ng libreng higit na mataas na 
edukasyon sa mga kalipikadong mag-aaral sa mga 
SUC at LUC
• Upang magbigay ng subsidyo sa tersiyaryang 
edukasyon at pautang sa mga kalipikadong mag-aaral 
sa mga SUC, LUC, at Pribadong HEi

UAQTE Program

PhP3.9 B 
implementasyon ng UAQTE Program sa mga institusyong 
teknikal-bokasyonal



PAGPAPABUTI NG MGA PROGRAMA 
SA PAG-UNLAD NG TÁO
PANGANGALAGANG PANLIPUNAN

Habang patuloy na pinauunlad at pinalalakas ng pamahalaan ang paghahatid ng mga serbisyong panlipunan, ang antas ng kahirapan 
ng mga indibidwal na Filipino ay lubusang bumabà mula sa 27.6% noong 2015 hanggang sa táyang 21.0% sa 2018. Upang lalo 
pang mapababà ang antas ng kahirapan sa target na 14.0% sa 2022, PhP1,377.8 bilyon ang inilaan para sa Sektor ng Serbisyong 

Panlipunan para sa 2019. Mula sa kabuoang ito, PhP141.4 bilyon ang ibinigay sa Kagawaran ng Kagalingan at Pagpapaunlad Panlipunan 
(Department of Social Welfare and Development o DSWD).

1/ Datos na naitalâ ng Pangasiwaan ng Estadistika sa Pilipinas (Philippine Statistics Authority o PSA) noong unang semestre ng 2015 at 2018

PAGPAPALAKAS SA MAHIHIRAP

Conditional Cash Transfer Program (CCT)

PhP89.8 B

Kilalá rin sa tawag na Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps), ang CCT Program ay namumuhunan  
sa kalusugan at edukasyon ng pinakamahihirap na sambahayang Filipino sa pamamagitan ng 
pagbibigay sa kanila ng mga cash grant, subsidyong bigas, at iba pang mga programa para sa 
modified CCT tulad ng subsidyo sa upa at tulong pangkabúhayan.

Bílang ng mga benepisyadong sambahayan:
Regular CCT2/: 4,164,778 sambahayan
Modified CCT3/: 235,212 sambahayan

Unconditional Cash Transfer Program (UCT)

PhP37.6 B4/

Ang UCT ay isang hakbang sa pagpapaginhawa sa lipunan na idinisenyo upang protektahan ang 
mahihirap at mahihina mula sa mga epekto ng pagpapatupad ng TRAIN Law. Ito ay nagbibigay ng mga 
cash grant sa 10 milyong pinakamahihirap na pamilya/indibidwal na maaaring hindi makikinabang sa 
mas mababàng buwis bagkus ay negatibo pang maaapektuhan ng mga pagtaas ng presyo.

2019-2020: PhP3,600/taón  (2018: PhP2,400/taón)

Upang tulungan ang:
4.4 milyong sambahayang tumatanggap ng CCT
3.8 milyong benepisyado ng pensiyon
1.8 milyong mahihirap na sambahayang kabílang sa una hanggang ikapitong income decile

IBA PANG HAKBANG NA MAGPAPAGAAN
SA KAHIRAPAN MULA SA TRAIN LAW

Pantawid Pasada Program5/

Upang pagaanin ang epekto ng pagtaas 
ng presyo ng gasolina sa pamamagitan 
ng pagbibigay ng buwanang subsidyong 
nagkakahalaga ng PhP1,709.57 kada dyip 
para sa 179,852 na publikong yunit ng dyip 
na mayroong prangkisa mula sa LTFRB

PUV Modernization Program

PhP447 M
Upang matulungan ang mga drayber at 
operator ng dyip na mapalitan ang kanilang 
mga lumang publikong sasakyan (public 
utility vehicle o PUV) ng mas malinis, mas 
ligtas, at mas mahusay na mga PUV
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2/Ang mga benepisyado ay napili sa pamamagitan ng National Household Targeting System for Poverty Reduction o Listahanan
3/Mga táong pagala-gala, mga pamilyang walang tahanan, mga katutubo, at mga pamilyang nangangailangan ng natatanging proteksiyon
4/Kabílang ang mga pangangailangan para sa UCT na nakalagak sa Bangko sa Lupa ng Pilipinas (Land Bank of the Philippines)

5/Ang halagang ilalabas ay ibabawas sa Unprogrammed 
Appropriations, napapailalim sa kahilingan ng ahensiya at 
napapailalim sa sertipikasyon ng labis na nalikom na kíta



PANGANGALAGA SA MGA PINAKADEHADONG GRUPO

Para matulungan ang 3,796,791 matatanda 
sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng 
buwanang stipend na PhP500.00

Para makapagbigay ng cash gift sa 1,015 Filipinong 
aabot sa edad 100 pataas

Para matulungan ang mga indibidwal at mga pamilya na makaahon mula sa mga di-inaasahang krisis tulad ng mga 
kalamidad na dulot ng kalikasan o táo, sakit o kamatayan ng isang miyembro ng pamilya, at iba pang sitwasyon ng krisis

Matatanda

PhP109 M
Pagsasakatuparan ng Centenarians ActPensiyon para sa mga Maralitang Matatanda

PhP23.2 B

PhP5.1 B

Mga Indibidwal at Pamilyang Nakararanas ng Matinding Pagsubok

Para makapaghain ng karagdagang pagkain 
sa 1,881,979 kabataang naka-enroll sa mga 
community development center at mga 
supervised neighborhood play

Para mapabuti ang kalagayang nutrisyon ng 
15,000 kabataang Muslim na kapos sa timbang 
na nasa 0 hanggang 12 taóng gulang at mabigyan 
ng suportang pangkalusugan ang 7,000 buntis at 
nagpapasusong kababaihan sa BARMM

Kababaihan at Kabataan

PhP159 M

Bangsamoro Umpungan sa Nutrisyon 
(BangUN)Programa sa Pantulong na Pagpapakain

PhP3.5 B

Para isulong ang kapakanan at matulungan ang 29,253 OFs na namimighati at nawalan ng tirahan at 2,000 
na mga trafficked person

Mga Filipinong nasa Kagipitan na nasa Ibayong Dagat 
(Overseas Filipinos o OFs) at mga Trafficked na Mamamayan

Serbisyo para sa nasa Kagipitang OFs: PhP90 M
Serbisyo para sa OFs na Nawalan ng Tirahan (Deportees): PhP52 M
Programa sa Pagbangon at Reintegrasyon para sa mga Trafficked Person:  PhP24 M

Para mahikayat na lumahok ang mga lokal na 
pamahalaan sa pagtukoy, pagpapatupad, at 
pagkompleto ng 1,643 sub-project sa 14 na rehiyon 
na magpapagaan ng kahirapan at community-
driven development

Para bigyan at palawakin ang akses ng 53,131 
mahihirap, mahihina, at maralitang sambahayan 
sa mga oportunidad sa trabaho at kabúhayan

Sustainable Livelihood Program

PhP1.7 B

Kapit-Bisig Laban sa Kahirapan - 
Comprehensive and Integrated 
Delivery of Social Services

PhP2.8 B
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Nakatuon sa bisyon nito na gawing pinakamalulusog na táo sa Timog Silangang Asya ang mga Filipino pagsapit ng 2022, ang pamahalaan 
ay naglaan ng PhP168.9 bilyon para sa Sektor ng Kalusugan sa 2019. Mula sa kabuoang ito, PhP101.1 bilyon ay para sa Kagawaran 
ng Kalusugan (Department of Health o DOH) upang matiyak ang pagkakaroon at akses ng mga táo sa mga pangunahing serbisyo sa 

pangangalagang pangkalusugan.

Sapagkat pinahahalagahan nito ang pagpapabuti ng paghahatid ng kalidad na mga kalakal at serbisyong pangkalusugan para sa isang 
sistema ng pangangalaga ng kalusugan na nakatuon sa mga táo, ang pamahalaan ay namumuhunan sa sumusunod na programa at proyekto:

MAPAGTUGON NA SISTEMANG PANGKALUSUGAN

Programa sa Pagpapatakbo ng Health Facilities
Kasáma ang:

Pagpapatakbo ng mga ospital ng DOH sa Metro 
Manila at iba pang rehiyon at iba pang health facilities 
(PhP30.4 B)
Pagpapatakbo ng mga drug abuse treatment and 
rehabilitation center para sa pagpapagamot ng 3,805 
pasyente (PhP1.2 B)

PhP32.5 B

Programa sa Pagpapahusay ng Health Facilities
Na kinabibilangan ng:

Pagtapos ng pagpapagawa, pagpapasaayos, 
rehabilitasyon, paglilipat, at pagkompleto ng kagamitan 
ng 1,523 Barangay Health Station (BHS) at 794 Rural 
Health Unit (RHU), Urban Health Center (UHC), at City 
Health Office (CHO)

Pagpapatayo ng 173 bágong BHS

PhP15.9 B

Para bumili at mamahagi ng mga kailangang panustos, 
supplies, at kagamitan lalo na sa mga probinsiyang 
may mataas na insidente ng sakit

Pagbili ng mga Gamot, Bakuna, at Panustos na Medikal 
at Dental

PhP15.4 B

Upang suportahan ang pangangailangang medikal ng 
tinatáyang 1,000,000 maralita at mahirap na  pasyente

Tulong sa mga Maralitang Pasyente

PhP9.4 B

Para maglagay ng 323 doktor, 19,777 nars, 4,538 
komadrona, at 222 dentista sa mahihirap na lokalidad 
at lugar na may kakulangan sa health personnel

Deployment ng Yamang-Táo para sa Kalusugan

PhP12.4 B2/ 

Rehiyon BHSs
RHUs,

UHCs, CHOs
Pagamutan

CAR 17,400 25,300 410,600

Rehiyon I 67,500 132,000 580,700

Rehiyon II 50,280 99,650 397,354

Rehiyon III 105,000 130,970 1,305,750

NCR - 304,711 1,708,543

Rehiyon IV-A 119,250 165,000 631,200

MIMAROPA 40,000 130,600 125,353

Rehiyon V 49,400 158,400 1,141,475

Rehiyon VI 382,000 281,190 664,125

Rehiyon VII 56,200 137,400 1,075,200

Rehiyon VIII 43,425 92,500 373,700

Rehiyon IX 26,050 57,600 356,700

Rehiyon X 143,600 47,700 739,500

Rehiyon XI 125,777 95,800 798,500

Rehiyon XII 98,100 27,500 334,044

CARAGA 29,920 47,000 682,400

BARMM 90,500 58,000 52,500

KABUOAN 1,444,402 1,991,321 11,752,144*

Alokasyon batay sa Rehiyon para sa mga Pangunahing Proyekto
sa Ilalim ng Programa sa Pagpapahusay ng Health Facilities

(sa libong Piso)1/

*Kasáma sa kabuoan ang PhP374.5 M alokasyon para sa mga DOH Corporate Hospital
1/Hindi kabílang ang mga polyclinic at ibang yunit pangkalusugan

AMBULANSIYA

2/Ang badyet ay nasa ilalim ng Miscellaneous Personnel Benefits Fund (PhP3.8 B) at ng 
DOH (PhP8.6 B)
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PAGPAPABUTI NG MGA PROGRAMA 
SA PAGPAPAUNLAD NG TAO
UNIBERSAL NA PANGANGALAGA SA KALUSUGAN

PAGPAPABUTI NG MGA PROGRAMA
SA PAG-UNLAD NG TÁO
UNIBERSAL NA PANGANGALAGA SA KALUSUGAN
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Mas Mahusay na Kahihinatnan sa Kalusugan
Upang mabawasan ang dami ng namamatay at mapabuti ang average life expectancy ng mga Filipino, gagamitin ng DOH ang sumusunod 
na estratehiya:

Patuloy na Pamumuhunan para sa Pantay-Pantay na Pangangalagang Pangkalusugan

PhP7.5 B
National Immunization Program
Para ganap na mapabakunahan ang 2.9 milyong sanggol, kabataan, kababaihan, 
at matatanda laban sa mga sakit na maaaring iwasan sa pamamagitan ng 
pagpapabakuna tulad ng tigdas, dipterya, tetano, hepatitis B, mga sakit na 
pneumococcal, at trangkaso

PhP880 M
Pagkontrol sa Tuberkulosis
Para suportahan ang target na nakapaloob sa Philippine Development Plan (PDP) 
na pababain ang insidente ng TB kada 100,000 populasyon mula sa baseline na 554 
noong 2016 tungò 427 sa 2022

PhP1.1 B
Pagsugpo ng mga Nakahahawang Sakit
Para paigtingin ang mga pagsisikap sa pagsugpo ng malarya, schistosomiasis, 
ketong, filariasis, at rabies

PhP738 M
Pag-iwas at Pagkontrol sa mga Nakahahawang Sakit
Para kontrolin at iwasan ang insidente ng mga nakahahawang sakit tulad ng dengue, 
trangkaso, at HiV/AiDS

Alinsunod sa Universal Health Care Law, ang pamahalaan ang responsable sa pagbibigay ng proteksiyon sa mga Filipino, lalo na ang 
mahihirap at mahihina, mula sa pinansiyal na pasanin ng pangangalagang pangkalusugan. PhP67.4 bilyon ang inilaan para sa National 
Health insurance Program upang tulungan ang:

5.4 M senior citizen
(PhP5,000/senior citizen)

24,514 pamilya sa ilalim 
ng PAyapa at MAsaganang 

PamayaNAn (PAMANA)
(PhP2,400/pamilya)

22,709 pamilya sa ilalim 
ng Bangsamoro Health 

Insurance Program
(PhP2,400/pamilya)

15.4 M maralitang pamilya
(PhP2,400/pamilya)
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Patuloy na nagsisikap ang pamahalaan na makamit ang seguridad sa pagkain para sa lahat ng Filipino sa pamamagitan ng paglalaan 
ng PhP137.1 bilyon para sa agrikultura at repormang pansakahan. Mula sa kabuoang ito, PhP49.7 bilyon ay para sa Kagawaran ng 
Agrikultura (Department of Agriculture o DA) at PhP8.1 bilyon ay para naman sa Kagawaran ng Repormang Pansakahan (Department 

of Agrarian Reform o DAR) upang paigtingin ang produktibidad sa agrikultura, suportahan ang mahihirap na magsasaka at mangingisda, 
at palakasin ang katatagan ng mga agrikulturang komunidad sa panahon ng sakuna, at iba pa.

1/Kabílang ang mga Pambansang Programa para sa Palay, Mais, Mga Pananim na may Mataas na Kalidad, Paghahayupan, at Pagpapaunlad sa Industriya ng Pagkaing Organic at Halal
2/Hindi kabílang ang Pambansang Pangasiwaan sa Patubig, Surian ng Pilipinas sa Pananaliksik ng Palay, at Pambansang Pangasiwaan ng Pagkain. Limitado sa badyet ng DA-OSEC 
lámang.

PAGPAPABUTI SA PRODUKSIYON NG PAGKAIN

PhP12.3 B1/

ay inilaan para sa pagpapatupad ng 
mga Pambansang Programa ng DA 
upang mapabuti ang produksiyon 
ng pagkain, lalo na sa mga rehiyon 
at lalawigang may mataas na antas 
ng kahirapan sa mga magsasaka 
at mangingisda. Kabílang dito ang 
sumusunod na alokasyon:

Ano ang pangunahing 
layunin ng batas?

Ang Rice Tariffication Law ay naglaláyong tugunan ang paglobo ng presyo ng 
bigas sa pamamagitan ng pagtatanggal ng limitasyon sa pag-aangkat ng bigas. 
ito ay inaasahang magpapababà sa presyo ng bigas nang hanggang PhP7.00 
kada kilo at sa antas ng inflation nang 0.6%.

Paano ito makakamit? 

Ang Batas Republika 
Blg. 11203 o ang Rice 
Tariffication Law, 
na nilagdaan noong 
15 Pebrero 2019, ay 
nagtatanggal ng mga 
paghihigpit sa bílang 
ng mga import na bigas, 
habang nagpapataw 
ng panibágong taripa, 
upang mapababà ang 
presyo ng bigas at 
gawing mas kompetitibo 
ang sektor ng bigas. 

Ano ang taripa?

Saan mapupunta 
ang mga taripa? 

Paano makikinabang 
dito ang mga lokal 

na magsasaka?

Sino-sino pa ang 
makikinabang sa batas?

Tinatanggal ng batas ang mga paghihigpit na di-taripa o quota sa mga iniimport 
at ineeksport na bigas, na magpapahintulot sa mas maraming importer na 
makapasok ng bigas sa merkado. Kapag mas marami ang kompetisyon, mas 
tataas ang suplay ng bigas na magdudulot sa mas mababang presyo nito. 

Ang taripa (o tariff) ay ang buwis na ipinapataw sa mga inaangkat na kalakal. 
Nagpapataw ang batas ng 35% taripa para sa mga import na bigas mula sa 
mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).

Mula 2019 hanggang 2024, maglalaan ng PhP10.0 bilyon taón-taón 
para sa Rice Competitiveness Enhancement Fund (RCEF). Ang pondo ay 
gagamitin upang protektahan at suportahan ang mahihirap na magsasakang 
maaapektuhan ng batas. Dagdag pa rito, ang mga kíta mula sa taripa na 
sosobra sa PhP10.0 bilyon ay mapupunta rin sa RCEF.

Ang batas ay magdudulot ng pakinabang sa mga magsasaka sa pamamagitan 
ng RCEF, na siyang gagamitin para mapalakas ang kompetitibidad at 
kakayahang kumita ng mga magsasaka sa pamamagitan ng pagbibigay 
sa kanila ng mga makinarya at kagamitan sa pagtatanim ng palay, 
mga high-yielding seed, tulong pautang, at mga extension service. 

Dahil bigas ang pangunahing pagkain sa bansa,  makakaipon ang bawat pamilya 
nang hanggang PhP2,362 kada taón dahil sa mas mababàng halaga ng bigas.

PhP1.6 B

Mapataas ang produktibidad 
at produksiyon ng kalidad na 
mais para sa pagkain ng táo, 
pakain sa hayop, at iba pang 
industriyal na pakinabang

Programa sa Mais
PhP0.5 B

isulong, palaganapin, higit na 
pagbutihin, at ipatupad ang 
kasanayan sa agrikulturang 
organiko sa Pilipinas

Programa sa 
Agrikulturang Organiko

PhP7.4 B2/

Maparami ang ani ng palay 
at suportahan ang layunin 
ng pamahalaan na hindi na 
mag-angkat ng bigas

Programa sa Palay
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Ano ang Rice 
Tariffication Law?

MGA MADALAS 
ITANONG UKOL SA 

PAGTATARIPA SA BIGAS
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PAGPAPABUTI NG MGA PROGRAMA 
SA PAG-UNLAD NG TAO
SEGURIDAD SA PAGKAIN
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PhP36.0 B 
Paggawa ng mga Sistemang Patubig
Upang mapatubigan ang 2,165,274 na ektarya ng sakahan 
sa kabuoang panahon ng anihan (kasáma ang mga 
pambansa at pangkomunidad na proyektong patubig) 
at magbigay ng libreng patubig sa mga magsasakang may 
lupaing may lawak na 8 ektarya pababa, alinsunod sa Batas 
Republika Blg. 10969 (Free Irrigation Service Act)

PhP3.5 B 
Korporasyon sa Seguro sa Pananim ng Pilipinas
Upang bigyan ng segurong agrikultural ang 1,820,033 higit na 
nangangailangang magsasaka at mangingisda na nasa ilalim 
ng Registry System for Basic Sectors in Agriculture

PhP7.0 B 
Pambansang Pangasiwaan sa Pagkain
Para sa pagbili ng 388,889 MT ng palay sa pamamagitan 
ng Buffer Stocking Program

PhP2.2 B
Programa sa Adkisisyon (Acquisition) 
at Pamamahagi ng Lupain

PhP1.9 B
Likas-Káyang Pag-unlad ng mga Agrarian Reform 
Beneficiaries (ARBs) 

Upang makamit ang target na 41,077 ektaryang lupaing 
may nakarehistrong Emancipation Patents/Certificates of 
Land Ownership Award

Upang magsagawa ng mga pagsasanay sa pagpapaunlad 
ng kapasidad ng 345,816 na ARBs upang paigtingin ang 
kanilang produktibidad at kakayahang kumita

2019 Alokasyon para sa Pagpapagawa, Pagkokompone, 
at Rehabilitasyon ng mga Kalsadang mulang Bukid 

hanggang Palengke Batay sa Rehiyon3/

Rehiyon I PhP804 M Rehiyon VIII PhP810 M

Rehiyon II PhP554 M Rehiyon IX PhP377 M

Rehiyon III PhP979 M Rehiyon X PhP535 M

Rehiyon IV-A PhP786 M Rehiyon XI PhP719 M

MIMAROPA PhP270 M Rehiyon XII PhP870 M

CARAGARehiyon V PhP810 M PhP378 M

Rehiyon VII PhP773 MCAR PhP350 M

ARMM PhP291 M4/Rehiyon VI PhP902 M

3/ Mga proyektong locally-funded lámang
4/Ang mga alokasyon para sa ARMM ay nasa ilalim ng Punòng Tanggapan 
sa 2019 General Appropriations Act.

ang nakalaan para sa papapagawa 
ng 850.63 kilometro (km) ng mga 
kalsadang mulang bukid hanggang 
palengke sa 2019.

PhP10.2 B3/

Talâ: Maaaring hindi magtugma ang kabuoang bílang dahil sa rounding off.

PAGPAPALAKAS NG KATATAGAN SA 
PAGBABÁGO NG KLIMA AT MGA SAKUNA

PAGPAPAHUSAY NG REPORMANG PANSAKAHAN

PAGPAPAGAWA NG MGA KALSADANG 
MULANG BUKID HANGGANG PALENGKE 

(FARM-TO-MARKET ROADS)
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PhP1.5 B - Programa sa mga Pananim na may 
Mataas na Kalidad (High Value Crops)
Upang iangat ang produksiyon, pagpoproseso, 
pagbebenta, at distribusyon ng mga pananim na may 
mataas na kalidad tulad ng saging, pinya, mangga, 
kape, goma, at kakaw PhP2.5 B - Sanggunian sa Patakaran 

ng Pagpapautang sa Agrikultura
Upang magbigay ng abot-káyang pautang 
para sa mga magsasaka at mangingisda

PhP1.1 B - Programa sa Paghahayupan
Upang madagdagan ang produksiyon ng baboy at manok

PhP4.5 B - Programa sa Pangisdaan
Upang mapalakas ang produksiyong komersiyal, 
munisipal, at aquaculture

SUPORTA SA MGA MAGSASAKA AT MANGINGISDA

29KAGAWARAN NG BADYET AT PAMAMAHALA
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PhP1.5 B
Upang magbigay ng mga programang 
internship na tatagal mula tatlo 
hanggang anim na buwan para 
sa mga mag-aaral sa sekundarya, 
teknikal-bokasyonal, o kolehiyo at 
mga nagsisipagtapos na interesadong 
magtrabaho sa serbisyo publiko 

Government Internship 
Program (GIP)

Para sa 2019, PhP16.7 bilyon ang nakalaan para sa Kagawaran ng Paggawa at Empleo (Department of Labor and Employment o DOLE) 
upang maipatupad ang mga programa at proyekto nitong ginawa hindi lámang para matugunan ang tumataas na pangangailangan 
para sa trabaho sa bansa, kundi para matugunan din ang mga problema sa empleo na dulot ng mga panloob at panlabas na banta.

PhP724 M

PhP20 M

Upang makalikha ng mga oportunidad sa 
empleo para sa mahihirap ngunit karapat-
dapat na mag-aaral sa tersiyarya, teknikal 
o bokasyonal na antas, mga out-of-school 
na kabataan, at mga dependent ng mga 
manggagawang natanggal sa trabaho o 
matatanggal pa lang sa trabaho

Special Program for 
Employment of Students 
(SPES) 

Tulong teknikal at pangkabúhayan 
para sa mahihina, mga nasa laylayan 
ng lipunan, at mga manggagawang 
nawalan ng tirahan sa pamamagitan 
ng mga pagsasanay na magpapaunlad 
ng kanilang kakayahan

DOLE Integrated
Livelihood Program

Upang suportahan ang mga 
manggagawang natanggal o 
matatanggal pa lang sa trabaho 
dahil sa mga hindi inaasahang dagok 
sa ekonomiya, krisis, digmaan, at 
kalamidad

DOLE-Adjustment Measures 
Program (DOLE-AMP) 

Upang magbigay ng tulong sa mga 
kabataan para masimulan ang kanilang 
kabúhayan at empleo

JobStart Philippines 

PhP5.1 B

PhP170 M

PhP517 M

Upang magbigay ng empleo sa oras ng 
kagipitan na hindi bababâ sa 10 araw at 
hindi lalagpas sa 90 araw para sa mga 
manggagawang natanggal sa trabaho, 
manggagawang hindi sapat ang kinikíta, 
at mga manggagawang pana-panahon 
lámang ang trabaho

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

PAGPAPABUTI NG MGA PROGRAMA
SA PAG-UNLAD NG TÁO
LIGTAS AT MAKABULUHANG TRABAHO
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Pagtulong sa kompetitibidad ng mga 
micro, small, and medium enterprise (MSME)

Dahil kinikilála ang mahalagang kontribusyon ng Sektor ng industriya at Serbisyo (i&S) 
sa pag-asenso ng ekonomiya at pagpapalakas ng empleo, ang Kagawaran ng Kalakalan at 
industriya (Department of Trade and industry o DTi) ay tatanggap ng PhP19.0 bilyon sa 
2019 upang palawakin ang mga programa, gawain, at proyekto nitong magpapahusay 
ng pagiging produktibo ng Sektor ng i&S. 

83,300 trabaho sa industriya;
PhP3.6 B sa kíta ng pamahalaan sa pamamagitan ng 
VAT, withholding tax, excise tax, at import tax; at
PhP10.4 B sa puhúnan.

Upang himukin ang mga bágong pamumuhúnan, ang mga 
lokal na industriya ng sasakyan na gumagawa ng mga parte 
ng mga awto ay bibigyan ng suportang piskal at insentibo 
para mapalakas ang kanilang kakayahan sa paggawa ng mga 
yunit, body shell, at malalaking parte ng sasakyang gawa sa 
plastik. Ang Programang ito ay inaasahang makalilikha ng:

•
•

• 

Comprehensive Automotive 
Resurgence Strategy (CARS) Program

Programa sa Promosyon
ng Pamumuhúnan

Ang Proyektong SSF ay 
naglalayong pahusayin ang 
kompetitibidad at produktibidad 
ng mga MSME sa pamamagitan 
ng pagbibigay sa kanila ng mga 
makinarya, kagamitan, sistema, 
kasanayan, at kaalaman sa ilalim 
ng sistema ng pagsososyo upang 
matugunan ang mga kakulangan 
at problema sa pagpoproseso at 
pagmamanupaktúra.

Para sa 2019, ang DTi ay 
naglalayong magtaguyod ng 2,555 
SSF.

Proyekto sa Sosyo sa 
Negosyong Pasilidad

(Shared Service Facilities o SSF) 

PhP308 M

Ang Proyektong OTOP: Next 
Generation ay naglalayong bigyan 
ng kapasidad ang mga MSME 
sa pagbuo ng mga makabágong 
paraan sa pagpapalago ng kalidad, 
disenyo, packaging, pagsunod sa 
pamantayan, at dami, at iba pa, ng 
kanilang mga produkto upang ang 
mga ito ay maging mas mabenta 
sa merkado. 

Ang alokasyon ngayong taón ay:

• Tutulong sa 6,600 MSME;
• Makabubuo ng hindi bababâ sa 
   5 produkto bawat probinsiya; at
• Magpapalakas sa benta ng    
   produkto nang 10%. 

One Town, One Product 
(OTOP): Next Generation 

PhP90 M

Programa sa Pagpapaunlad
ng Industriya 

PhP118 M

PhP18 M

PhP9 M

Para sa pagsulong ng mga papasók na puhúnan upang 
makalikha ng mas maraming oportunidad sa empleo at 
mapalago ang ekonomiya ng bansa.

Para sa pagpapahusay ng kapasidad ng mga lokal na industriya 
upang mapatibay ang kanilang pagiging kompetitibo sa 
pangmatagalang panahon.

Pagsulong ng mga Lokal at Dayuhang Pamumuhúnan

Pagtatayo ng mga
Negosyo Center

PhP582 M

Ang mga Negosyo Center ay mga 
one-stop center na naglalayong 
magbigay ng tulong sa mga MSME 
sa lokalidad sa pamamagitan 
ng pagpoproseso ng mga 
kinakailangang dokumento para 
sa pagpaparehistro ng negosyo. 
Para sa 2019, nais ng DTi na:

• Tulungan ang 575,000 kliyente 
sa pamamagitan ng mga Negosyo 
Center; at
• Panatilihin ang 939 Negosyo 
Center sa buong bansa.
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Kabílang sa mga pangunahing palatandaan ng isang progresibong bansa ay ang pagkakaroon ng sapat, abot-káya, at maayos na 
tirahan sa isang malinis at malusog na kaligiran. Ang mga ligtas at likas-káyang komunidad ay nagsusulong ng kapakanan ng mga 
mamamayan, na magbibigay sa kanila ng kakayahan upang maging mas produktibong miyembro ng lipunan at kasáma ng pamahalaan 

sa pagbabágo at pag-unlad.

Ang pagkakaroon ng koryente at malinis na tubig ay nagtitiyak
ng mabuting kalidad na pabahay at kaaya-ayang kaligiran sa tahanan.

Pagtiyak ng Sapat at Ligtas na Pabahay para sa Lahat ng mga Filipino
Patuloy na tinitiyak ng pamahalaan na ang bawat Filipino, lalo na ang mahihirap, ay may akses sa maayos na tirahan.

PhP800 M
High Density Housing Program
Upang pondohan ang relokasyon ng 3,679 na pamilyang 
impormal na settler na nakatira sa mga mapanganib na lugar

PhP336 M
Resettlement Program
Upang magtayo ng karagdagang 5,277 pabahay sa mga iba’t 
ibang lugar ng lipat-tirahan para sa mga pamilyang nakatira sa 
mga impormal at mapanganib na lugar

Upang makapagbigay ng abot-káyang loan assistance 
sa mahihirap na pamilya sa pamamagitan ng pagbili ng 
socialized housing loan receivables mula sa mga developer, 
mga institusyong pang-microfinance, mga kooperatiba, mga 
lokal na pamahalaan (LGU), mga Pambansang Ahensiya ng 
Pamahalaan (NGA), at mga organisasyong sibiko

PhP500 M
Socialized Housing Loan Take-Out of Receivables
(SHeLTer) Program
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Upang magbigay 
ng malinis na 

pinagkukunan ng tubig 
sa 157 komunidad na 
walang tubig para sa 

232,446 na kabahayan 
sa buong bansa

PhP1.6 B

Sagana at Ligtas na
Tubig para sa Lahat

(SALINTUBIG)

Upang maglagay ng 
koneksiyon sa tubig sa 
108,439 na kabahayan 
na nasa mga lugar ng

lipat-tirahan

PhP325 M

Water Supply and
Sanitation Program

Upang magbigay ng 
koryente sa 575 sitio 

na walang ilaw

PhP863 M

Sitio Electrification
Program

Upang magtayo ng 
maayos at abot-káyang 
suplay ng koryente sa:

• 4,150 sambahayan 
sa mga mini grid

• 10,000 pamilya sa 
Solar Home System

PhP500 M

Total Electrification
Program

PAGPAPABUTI NG MGA PROGRAMA
SA PAG-UNLAD NG TAO
DISENTENG PABAHAY , MALINIS, AT  MALUSOG NA KALIGIRAN

1/Hindi kabílang ang mga proyektong pang-resettlement sa ilalim ng 
  mga ahensiyang pang-impraestruktura
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Tungò sa Isang Bansang Nagpapahalaga sa Kapaligiran
Ang Pilipinas ay kasalukuyang kinakaharap ng iba’t ibang pagsubok sa kapaligiran na nakaaapekto hindi lámang sa balanseng ekolohiko 
ng bansa, kundi pati na rin sa pangkabuoang pag-asenso ng ekonomiya. Ang patuloy na pagkasira ng kapaligiran ay isang hadlang 
sa pagkamit ng ating mga pangmatagalang layunin para sa pag-unlad. Upang matugunan ang mga suliraning ito, ang Kagawaran ng 
Kapaligiran at Likas na Yaman (Department of Environment and Natural Resources o DENR) ay binibigyan ng PhP22.9 bilyon sa 2019.

Ang Administrasyon ay tapat sa paglutas ng mga problema ng kapaligiran ng bansa.
Ang sumusunod ay dalawa sa mga pinakakilaláng proyektong pangrehabilitasyon ng kapaligiran.

Manila Bay Rehabilitation Project 
PhP80 milyon para sa pagpapatupad ng 
mga gawain sa rehabilitasyon tulad ng 
inspeksiyon at paglilinis ng mga estero at 
ilog na konektado sa look

PhP150 milyon para sa ikalawang yugto 
ng rehabilitasyon ng isla, na nakatuon sa 
pagpapalawak at pagpapatayo ng mga kalsada 
sa isla ng Boracay

Boracay Island Rehabilitation Project 
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PhP2.6 B
National Greening Program
Upang magtanim ng 985,000 na punla sa 900 ektarya sa buong Pilipinas, 
at panatilihin at protektahan ang 353,886 ektaryang nataniman na

PhP733 M
Programa sa Wastong Pamamahala ng Basura
Upang magbigay ng suporta sa 310 LGU sa pagsusuri ng mga bukás at 
kontroladong tambakan ng basura; at 580 LGU sa pagtatayo ng mga 
Materials Recovery Facility

PhP302 M
Programa para sa Malinis na Tubig
Upang tiyaking malinis, ligtas, at likas-káya ang kalidad ng tubig sa 
pamamagitan ng pagbabantay sa 585 estero

PhP809 M
Proteksiyon ng Kagubatan
Upang makapagpatrolya sa 1,662,225 kilometrong kagubatan 
at iempleo ang 876 na Forest Protection Officer

PhP389 M
Pamamahala sa mga Coastal at Marine Ekosistema
Upang bawasan ang mga sanhi at mga banta na nagbubunga ng 
pagkasira ng mga coastal at marine ekosistema sa pamamagitan ng 
pagbibigay ng tulong teknikal sa 38 na LGU

PhP250 M
Programa para sa Malinis na Hangin
Upang mapabuti ang kalidad ng hangin sa pamamagitan ng paggamit, 
pagmamantene, at pag-calibrate ng 46 na Air Quality Monitoring Station
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Kapayapaan at kaligtasan ang pundasyon ng pambansang paglago at pag-unlad. At para sa Administrasyong Duterte, nagbibigay ang 
mga ito ng malakas na suporta para sa mga sosyo-ekonomikong pagsisikap sa pagpapabuti ng kapakanan at produktibidad ng mga 
mamamayang Filipino. Upang matiyak ang katatagan ng pundasyong ito, ang pamahalaan ay nananatiling nakatuon sa pagtugon sa 

mga ugat ng labanán sa loob ng bansa, modernisasyon ng Sektor ng Tanggulan, pagbawas sa insidente ng kriminalidad, at pagpapalakas ng 
katatagan laban sa mga sakunang likás at dulot ng táo.

Kaayusan at Kaligtasang Publiko

Upang mabawasan ang lahat ng uri at insidente ng 
kriminalidad at upang matiyak ang kaligtasan at 
seguridad sa komunidad, ang Kagawaran ng interyor 
at Lokal na Pamamahala (Department of the interior 
and Local Government o DiLG) ay pinaglaanan 
ng PhP203.4 bilyon para mapalakas ang mga 
pagsisikap sa pagsulong ng kapayapaan at kaayusan 
sa pamamagitan ng iba't ibang ahensiya nito. 

Ang Kawanihan ng Tanggulang Pambansa 
(Department of National Defense o DND) ay 
nabigyan ng PhP186.5 bilyon para mamuhunan sa 
mga estratehikong kagamitan at pagbutihin ang 
kahusayan ng militar para protektahan ang bansa  
sa panlabas na banta sa kapayapaan. Mula rito, 
PhP180.6 bilyon ang ibinigay sa Sandatahang Lakas 
ng Pilipinas (Armed Forces of the Philippines o AFP).

Para pondohan ang pagkuha ng mga pangunahing 
kagamitang pangdepensa at matiyak ang patuloy na 
pagpapatupad ng reporma sa AFP

Upang makapagbigay ng 20 kilong subsidyong bigas 
kada buwan para sa mga MUP sa DiLG (BFP, BJMP, 
PNP), DND (PA, PN, PAF, General Headquarters at AFP 
Wide Service Support Units)

PhP25.0 B
Revised AFP Modernization Program

PhP2.8 B
Subsidyong Bigas para sa mga Militar
at Unipormadong Kawani (MUP)

BARANGGAY HALL

PhP22.5 B
Air Forces Defense Program

PhP24.6 B
Hukbong Himpapawid
ng Pilipinas (PAF)

PhP84.4 B
Land Forces Defense Program

PhP91.4 B
Hukbong Katihan
ng Pilipinas (PA)

PhP25.2 B
Naval Forces Defense Program

PhP27.8 B
Hukbong Dagat
ng Pilipinas  (PN)

Paglaban sa Terorismo

Makatarungan at Pangmatagalang Kapayapaan

Na: Na: Na:

Crime Prevention and Suppression Program
Crime investigation Program

PhP
PhP

153.0 B
0.7 B

PhP173.5 B
Pambansang Pulisya ng Pilipinas (PNP)
Na may:

Fire and Emergency Management Program
Fire Prevention Management Program

PhP
PhP

18.7 B
0.3 B

PhP22.2 B
Kawanihan ng Pamatay-Sunog (BFP)
Na may:

inmates' Safekeeping
and Development Program
Pagtatayo ng mga gusaling pang-bilangguan

PhP

PhP

18.0 B

2.9 B

PhP19.9 B
Kawanihan ng Pamamahala ng Bilangguan at Penolohiya (BJMP)
Na may:

PAGTATAYO NG MAS PAYAPA
AT MATIWASAY NA BANSA
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Katatagan sa Sakuna

Sa pamamagitan ng PAyapa at MAsaganang PamayaNAn 
(PAMANA) Program, ang pamahalaan ay nananatiling matatag 
sa pagbibigay ng mga tulong pangkaunlaran para sa mga lugar 
na maaaring maapektuhan at naapektuhan ng kaguluhan, 
sa pagsasakatuparan ng pambansang adyenda na isulong ang 
kultura ng kapayapaan.

Sa buong mundo, ang Pilipinas ay kasalukuyang ikatlo sa 
mga bansang pinakananganganib sa sakuna.* Dahil dito, 
ang Administrasyong Duterte ay nagsusulong ng mga mas 
mabisang panukala para matiyak ang katatagan ng mga Filipino 
laban sa mga paparating na likas na kalamidad.

PhP302 M

PAMANA Program                PhP386 M
Suportang  Pang-komunidad
Kagawaran ng Kagalingang Panlipunan at Pagpapaunlad 
(DSWD)

PhP61  MMga Premium sa Segurong Pangkalusugan
Korporasyon sa Segurong Pangkalusugan 
ng Pilipinas (PhilHealth)

PhP23 MSuporta para sa mga Katutubong Mamamayan
Pambansang Komisyon sa mga Katutubong 
Mamamayan (NCiP)

PhP32.3 bilyon ang ibinigay sa BARMM na 
gagamitin para sa mga programa at proyektong 
pang-impraestruktura ng Rehiyon para sa 
ingklusibong pag-unlad, kalusugan, edukayon, 
at kabúhayan.

PhP10.1 BBARMM infrastructure Program

PhP2.7 BBARMM-Bangsamoro Regional
inclusive Development with Growth
Equity (BRiDGE)

PhP1.5 BBARMM-Health, Education, 
Livelihood, Peace, and Synergy 
(HELPS)

Para sa paggawa at pag-aayos ng mga 
sistemang pangkontrol sa baha at drainage

PhP90.7 B
Flood Control

Flood Risk Management Project
for Cagayan de Oro River
Metro Manila Flood 
Management Project Phase i
Ambal-Simuay River and
Rio Grande de Mindanao River
Flood Control Projects

PhP

PhP

PhP

2.4 B

1.2 B

0.2 B

Para sa pagsasaayos, tulong sa mga 
nasalanta, mga programang pre-disaster, 
at pagtugon sa mga kaguluhan at terorismo

PhP20.0 B
National Disaster Risk Reduction
and Management Fund

Para pagtibayin ang tungkulin nito bílang 
pangunahing ahensiya ng panahon sa 
pamamagitan ng pag-uupgrade ng teknolohiko 
at operasyonal na kapasidad nito

PhP125 M
Modernization Program ng 
Pangasiwaan ng Pilipinas sa 
Serbisyong Atmosperiko, Heopisiko,
at Astronomiko  (PAGASA) 

PhP2.0 B
Kagawaran ng Edukasyon (DepEd) 

PhP1.0 B
Kagawaran ng Agrikultura (DA)

PhP0.5 B
Kagawaran ng Kalusugan (DOH)

PhP0.5 B
Kagawaran ng Tanggulang Pambansa
(DND)

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

PhP1.0 B
Kagawaran ng Kagalingang Panlipunan
at Pagpapaunlad (DSWD)

PhP20 M
Pambansang Pangasiwaan
sa Elektripikasyon (NEA)

PhP6.3 B 
Quick Response Fund (QRF)

Ang QRF ay isang pre-disaster na pondo para 
matiyak ang maagap na pagtugon at pagtulong sa 
mga lugar na tinamaan ng kalamidad at sakuna.

PAMANA Program Rehiyong Awtonomo ng 
Bangsamoro (BARMM)

*Pinagmulan ng Datos: World Risk Report 2018 ng United Nations Framework Convention on Climate Change 
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Upang itaguyod ang pangako ng mabuting pamamahala, pagiging bukás, at mas pinahusay na serbisyo, patuloy ang pagpapatibay ng 
Administrasyon sa mga reporma sa (1) pagtiyak sa mabilis at patas na paggawad ng hustisya; (2) pagpapabuti at pagiging abot-káya 
ng mga serbisyo; at (3) pagpapaigting ng mga proseso ng pamahalaan.

Pagtiyak sa Mabilis at Patas na Paggawad ng Katarungan

Na:

PhP20.2 B Operasyon ng Korte Suprema 
at ng mga Mababang 
Hukuman

PhP1.8 B Pagtatayo/pagsasaayos/
rehabilitasyon ng mga 
Bulwagan ng Katarungan 
sa buong bansa

 PhP1.4 B Appellate Adjudication 
Program ng Hukuman 
ng Apelasyon

PhP365 M Sandiganbayan Adjudication 
Program

PhP180 M Tax Appellate Adjudication 
Program ng Hukuman 
ng Apelasyon sa Buwis

PhP147 M Enterprise Information 
Systems Plan (EISP)

Na:

PhP5.8 B Pagpapatupad ng batas 
(mga serbisyo sa pagsisiyasat 
at pag-uusig)

PhP4.0 B Libreng tulong-legal para sa mga 
maralita at iba pang kalipikadong táo 
(Tanggapan ng Abogado ng Bayan)

PhP3.9 B Pag-iingat at pangangalaga sa mga 
bilanggo (Kawanihan ng Koreksiyon)

PhP1.3 B Pagtuklas at pagsisiyasat ng mga 
krimen (Pambansang Kawanihan ng 
Pagsisiyasat)

PhP0.8 B Community-based na rehabilitasyon 
at reintegrasyon ng mga nagkasala 
(Pangasiwaan sa Parole at Probasyon)

PhP0.2 B Proteksiyon para sa mga saksi

PhP0.2 B Mga tulong-legal

Kagawaran ng Katarungan PhP22.9 BAng Hudikatura PhP39.5 B

Tanggapan ng Tanodbayan PhP4.7 B

Na:

PhP881 M Anti-Corruption 
Enforcement Program

PhP640 M Anti-Corruption 
Investigation Program

PhP228 M Corruption Prevention 
Program

PhP179 M Ombudsman Public 
Assistance Program
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PAGPAPATULOY NG MGA REPORMA
SA PAGHAHATID NG SERBISYO
NG PA PAMHALAANMHALAAN
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Pagpapaigting ng mga Proseso ng Pamahalaan

Nakaangkla sa direktiba ni Pangulong Duterte, isasaayos ng pamahalaan 
ang mga operasyon, sistema, at proseso nito sa pamamagitan ng 
National Government Rightsizing Program (NGRP) na naglalayong 
pagbutihin pa ang paghatid ng mga serbisyong publiko sa pamamagitan 
ng pagpapaigting ng mga proseso ng pamahalaan.

Upang kumuha ng mga 
eksperto/konsultant 
para sa pagpapatupad ng 
NGRP

PhP7 M

2019 Alokasyon para sa NGRP Senado ng Pilipinas 
Ang Panukalang Batas Blg. 
1395 ay kasalukuyang nasa 

ikalawang pagbása

Kongreso
Ang Panukalang Batas Blg. 
5707 ay inaprobahan na sa 
ikatlo at pinal na pagbása 

noong 26 Hulyo 2017

Kalagayan:

Gawing Mas Episyente at Bukás sa Mamamayan 
ang mga Serbisyo ng Pamahalaan

Project Digital Imaging for Monitoring and Evaluation (DIME)

Ang Project DiME ay nagmomonitor sa mga piling proyekto ng pamahalaan gamit ang mga drone, Light 
Detection and Ranging (LiDAR), Open Roads Platform and Geostore, Geotagging, at mga satellite. 
Sa pamamagitan nito, nasusuri ng pamahalaan ang kalagayan ng mga proyekto sa mga lugar na mahirap 
puntahan at natutukoy kung nararapat ba o hindi na ipagpatuloy ang mga proyektong ito sa pamamagitan 
ng pagkompara ng paggamit ng pondo sa mga aktuwal na nakompleto o natupad.

PhP20 M

Ang Philippine System Identification Act (PhilSys Act)

Sa pamamagitan ng Punòng 
Estadistika ng Pilipinas (Philippine 
Statistics Authority), ang ahensiyang 
magpapatupad nito, layon ng PhilSys 
Act na pagbutihin ang mga serbisyo 
ng pamahalaan at limitahan ang red 
tape sa pamamagitan ng pagtitipon 
ng lahat ng iD na ipinagkakaloob ng 
pamahalaan.

PhP2.1 B

Budget and Treasury Management System (BTMS)

Ang BTMS ay sumusuporta sa  
direksiyon ng Administrasyon tungò 
sa tapat at bukás na pamamahala 
sa pamamagitan ng paggamit 
ng makabágo at fully automated 
na information system para sa 
pangongolekta at pag-oorganisa 
ng impormasyong pinansiyal ng 
pamahalaan sa loob ng isang database.

PhP388 M
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Upang mabayaran ang  
mga terminal leave benefit 
at separation incentive ng 
mga kawaning maaaring 
maapektuhan

PhP5.0 B
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Q&A SA CASH BUDGET

ito ang kauna-unahang badyet na nilikha at ipatutupad sa ilalim ng Cash Budgeting System (CBS).

ANO ANG KATANGI-TANGI SA 2019 PAMBANSANG BADYET?
P

Ang bágong sistema na ito ay magpapatupad ng higit na disiplina sa pananalapi sa mga ahensiya ng 
pamahalaan dahil kinakailangan nilang magplano, magpondo, at magpatupad lámang ng mga programa 
at proyektong maaaring ihatid sa loob ng PT. Lalo rin nitong pinalalakas ang pagiging bukás sa proseso 
ng badyet sa pamamagitan ng paglilinaw ng mga output ng ahensiya na maaaring maihatid sa loob ng PT.

ANO ANG EPEKTO NG CBS SA PAMAHALAAN?

PP
P

P

Ipatutupad ng Pilipinas para sa piskal na taóng (PT) 2019 ang kauna-unahang badyet na nakabatay sa salapi (Cash Budget), matapos ang 
ilang dekada ng paggawa at pagpapanukala ng pambansang badyet sa ilalim ng sistema ng pagbabadyet na nakabatay sa obligasyon. 
Ang paglipat sa cash budget ay isang makasaysayang hakbang na nagtutuloy at sumusuporta sa mga matagumpay na reporma noong 

mga nakaraang taón upang bawasan ang underspending at itaas ang kakayahan ng pamahalaan na suportahan ang pag-asenso ng 
ekonomiya. Sa pamamagitan ng mapagbágong Badyet na ito, ang Administrasyon ay naglalayong tugunan ang mahahalagang isyu na dulot 
ng hindi maayos na pagpaplano at kakayahan sa procurement sa mga ahensiya, at ang mga backlog sa pagpapatupad ng mga proyekto, 
na nagpapabuti sa pagkamit ng mga layunin sa pag-unlad ng bansa.

Sa madaling salita, ang mga publikong kalakal at serbisyo ay maihahatid nang mas mabilis sa mga 
benepisyado nito dahil ang panahon ng pagpapatupad ng bawat programa at proyekto ay sigurado 
at tiyak, hindi katulad sa pagbabadyet na nakabatay sa obligasyon na ang agency performance ay 
ibinabatay sa obligasyon o pagpasok sa mga kontrata.

PAANO MAKIKINABANG ANG MGA FILIPINO 
SA BÁGONG SISTEMA NG PAGBABADYET?

Pinabibilis ng CBS ang pagpapatupad ng badyet at paghahatid ng mga kalakal at serbisyong publiko 
dahil pinopondohan lámang nito ang mga programa, gawain, at proyekto (PAP) ng mga ahensiya (NGA) 
na handa nang ipatupad. Bukod sa kinakailangang ganap na matapos at maipatupad ng mga NGA ang 
kanilang mga PAP sa loob ng PT, kailangan din nilang bayaran ang mga naihatid na kalakal at serbisyo 
sa loob ng parehong panahon. Ang mga NGA ay binibigyan ng tatlong-buwang Dagdag na Panahon ng 
Pagbabayad (DPP) pagkatapos ng PT upang bayaran ang mga naihatid na kalakal at serbisyo.

Dahil sa naantalang pagpása ng PT 2019 Badyet at election ban para sa pambansa at lokal na halalan 
noong 13 Mayo 2019, ang mga NGA ay pinapahintulutang iobliga ang kanilang mga badyet hanggang 
31 Disyembre 2019. Subalit, ang mga alokasyon para sa serbisyong personel (personnel services) ay 
maaari pang gastusin hanggang sa dulo ng DPP o hanggang 31 Marso 2020; habang ang pagpapatupad 
at pagbabayad para sa maintenance and other operating expenses at ibang proyektong capital outlay 
ay maaaring tapusin at bayaran hanggang o bago ang 30 Hunyo 2020. Sa kabilâng bandá, ang mga 
proyektong pang-impraestruktura ay maaaring ipatupad at bayaran hanggang 31 Disyembre 2020.

ANO ANG CASH BUDGETING SYSTEM?
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MGA PANGUNAHING KAALAMAN 
SA PAGBABADYET

• Ang Siklo ng Badyet
• Glosaryo ng mga Terminolohiya sa Badyet
P

P

P
P P
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4.1 Pagsusumite 
ng quarterly 
na Budget and 
Financial
Accountability 
Reports (Kada
ikatlong buwan 
ng KT)

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)

4.4 Pagsasagawa 
ng Awdit (Sa loob 
ng sumusunod na
taón)

3.6 Pamamahagi 
ng Notices of 
Cash Allocation
(NCA) para sa 
unang semestre 
(Enero ng KT)

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 naiakma 
nang BEDs 
batay sa GAA 
(Enero ng KT)

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
GeneralAppropriations
Act (GAA)
(Disyembre)

1.6 Pagsasagawa 
ng mga pagdinig sa 
badyet at pagribyu 
ng Tier ii para sa TB 
(Mayo-Hunyo)

1.1 Paglathala 
ng Budget Call
(Disyembre 
ng NT)

1.2 Pakikilahok 
ng Mamamayan/
Mga Konsultasyon 
sa RDC 
(Enero-Pebrero)

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)

PAGHAHANDA

PAGPAPATUPAD

PA
G

SA
SA

B
A

TA
S

PA
N

A
N

A
G

U
TA

N

1

2

3

4
TB: Taón ng Badyet (Kasalukuyang Taón + 1 taón)
NT: Nakaraang Taón (Kasalukuyang Taón – 1 taón)
KT: Kasalukuyang Taón

Ang apat na yugto ng Siklo ng Badyet ay 
binubuo ng isang serye ng mga gawain na 
ang mga ahensiya ng pamahalaan ay may 

mandatong sundin sa buong taón – paghahanda, 
pagsasabatas, pagpapatupad, at pananagutan. Sa loob 
ng siklong ito, ang Sangay Tagapagpaganap ang siyang 
nagpapatupad ng Badyet para sa kasalukuyang taón at 
sabay na inihahanda ang badyet para sa susunod na 
taón. Sinisiguro ng pamahalaan na ang mga layunin 
ay nakamtan sa pamamagitan ng pagsusubaybay, 
pagsusuri, at pag-uulat ng real-time performance sa 
buong taón. Ang iskedyul ng mga gawain sa loob ng 
Siklo ng Badyet ay nakapaloob sa Joint Circular No. 
2017-1 na ibinigay 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).

ANG SIKLO NG BADYET

3.7 Pamamahagi 
ng NCAs sa
pangalawang 
semestre (Hulyo
ng KT)

3.1  Maagang 
gawain sa 
prokyurment
(Agosto ng 
NT)
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Inflation. ito ay ang patuloy na pagtaas 
sa pangkalahatang antas ng presyo ng mga 
kalakal at serbisyo.

12

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 
kakailanganin 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 pagsunod sa 
ilang alintuntunin o conditionalities.

1

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)

2

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 bayaran hanggang sa 
dulo ng Dagdag na Panahon ng Pagbabayad o sa 
loob ng tatlong (3) buwan matapos ang dulo ng 
nakaraang piskal na taón.

6

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 hangarin, hanggang sa tiyak 
lámang na halaga sa ilalim ng mga tiyak na batayan.

3

Badyet. Ang badyet ang
kabuoang plano ng pamahalaan
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.

4

Expenditure Program. Ang 
ceiling o hanggahan sa mga bayarin na 
maaari lámang pasukin ng pamahalaan 

sa isang itinakdang taón. Ang nasabing ceiling ay 
sinusuportahan ng mga tinatáyang pinagkukunan 
ng salapi.

9

Patakarang Pananalapi. Ang 
bahagi ng patakaran ng pamahalaan na 
may kinalaman sa paglikom ng yaman sa 

pamamagitan ng pagbubuwis at pangungutang at 
pagpapasiya sa antas at pamamaraan ng paggugol.

10

Gross Domestic Product (GDP). 
Sinusukat nito ang kabuoang awtput sa loob 
ng heograpikong mga hanggahan ng bansa, 

anuman ang nasyonalidad ng mga gumagawa ng 
nasabing awtput.

11

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

5

Serbisyo sa Utang. Ang kabuoan 
ng debt amortization at interest payments, 
kasáma ang commitment fees at iba pang 

singilin, sa mga panlabas at panloob na utang.

7

Pagbabayad.  
isang kasunduan/liquidation/pagbabayad 
na pinasukan sa kasalukuyan o nakaraang 

mga taón, na may kinalaman sa salapi o di-salaping  
mga transaksiyon at sakop ng disbursement 
authorities.

8

Pinagmulan ng Datos: 2019 Budget of Expenditures and Sources of Financing; Bangko Sentral ng Pilipinas

GLOSARYO NG MGA 
TERMINOLOHIYA SA BADYET
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Mga Piling Tanggapan ng Ugnayang Publiko sa Sangay Tagapagpaganap

Nais ng inyong pamahalaan na marinig kayo! Ang ating partisipasyon ay dapat higit pa sa pagpapanukala ng mga 
makabuluhang programa at proyekto tuwing binabalangkas ang badyet. inaanyayahan namin kayo na lumahok 
sa pagsubaybay sa kanilang pagpapatupad. Lumiham, mag-email, o tumawag upang may higit pang malaman 
at magawa.

MAGING MAALAM AT MAKILAHOK

Tanggapan ng Pangulo
Pampanguluhang Sentro para sa Karaingan 
736-8645; 736-8603
pcc@malacanang.gov.ph

Tanggapan ng Tanodbayan
Kawanihan ng Tulong Publiko at Pagpigil 
sa Katiwalian                        
479-7300; 317-8300 loc. 4330

Komisyon sa Halalan
Departamento ng Edukasyon at impormasyon 
527-5574 
eid@comelec.gov.ph

Kagawaran ng Ugnayang Panlabas
Tanggapan ng Pangalawang Kalihim sa mga 
Migranteng Manggagawa
834-4996; 834-4449; 832-1672; 551-0847 F 
oumwa@dfa.gov.ph

Tanggapan ng Pangalawang Pangulo
Dibisyon ng Ugnayang Publiko 
370-1716 & 370-1719 loc. 113 
pad@ovp.gov.ph

Kagawaran ng Agrikultura
Desk ng Ugnayang Publiko at mga Karaingan 
928-8741 to 64 loc. 2136 

Kagawaran ng Edukasyon
Sentro ng Aksiyon ng Kagawaran ng Edukasyon 
636-1663; 633-1942
action@deped.gov.ph

Kagawaran ng Enerhiya
Tanggapan ng Kagalingan at Pagtataguyod 
ng Mamimili
479-2900 loc. 329
helen.arias@doe.gov.ph

Kagawaran ng Kapaligiran at Likas na Yaman
Serbisyong Estratehikong Pangkomunikasyon 
at inisyatiba 
928-2910

Kagawaran ng Kalusugan
Yunit ng Ugnayang Publiko at mga Karaingan 
651-7800 loc. 2318 to 2319

Komisyon sa Serbisyo Sibil
Tanggapan ng Ugnayang Publiko at impormasyon
931-7993; 932-0381; 932-0179 F 
paio@csc.gov.ph

Komisyon sa Awdit
Tanggapan ng Publikong impormasyon 
951-6955; 951-0934  
press@coa.gov.ph

Komisyon sa Karapatang Pantáo
Dibisyon ng Tulong at Aksiyon
294-8704

Kagawaran ng Interyor at Pamahalaang Lokal
Sentro ng Ugnayang Publiko at Karaingan 
925-0343; 925-1135

Kagawaran ng Katarungan
Sentro ng Aksiyon ng Kagawaran ng Katarungan 
523-8481 to 98 loc. 403; 521-2930
dojac@doj.gov.ph

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

Kagawaran ng Agham at Teknolohiya
Desk ng Ugnayang Publiko at Karaingan 
837-2071 loc. 2036, 2051; 838-9080

Kagawaran ng Turismo
Yunit para sa impormasyong Turismo 
at Espesyal na Proyekto
459-5200 to 30 loc. 101, 102

Kagawaran ng Kalakalan at Industriya
Desk ng Ugnayang Publiko
751-0384 loc. 2107

Kagawaran ng Transportasyon
Sentro ng Aksiyon 
790-8300; 790-8400 loc. 232; 726-6255 TF

Kagawaran ng mga Pagawaing Bayan at Lansangan
Serbisyo ng mga Relasyon sa Stakeholders 
304-3280
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Pakimarkahan (bilugan) 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

Pagbuo ng isang Maliwanag na Búkas para sa Pilipinas 
at sa mga Mamamayan Nito

5 4 3 2 1

Overview ng 2019 Pambansang Badyet

Ang Badyet at ang Ekonomiya 5 4 3 2 1

Programang Pampananalapi 5 4 3 2 1

Rentas 5 4 3 2 1

Ang 2019 Badyet at ang TRAiN Law 5 4 3 2 1

Mga Panghihiram 5 4 3 2 1

Dimensiyon ng 2019 Badyet (Batay sa Sektor [Dating Sistema], Batay sa 
Klasipikasyon ng Gugulin, Batay sa Recipient Unit, Batay sa Special Purpose 
Fund [SPF], Batay sa Pinagkukunan ng Laang-Gugulin, at Mga Off-Budget 
Account)

5 4 3 2 1

Mga Pangunahing Gugulin ng 2019 Pambansang Badyet

         Pagpapalakas ng Pag-unlad ng mga impraestruktura 5 4 3 2 1

         Pagpapabuti ng mga Programa sa Pag-unlad ng Táo 5 4 3 2 1

         Pagtatayo ng Mas Payapa at Matiwasay na Bansa 5 4 3 2 1

         Pagpapatuloy ng mga Reporma sa Paghahatid ng Serbisyo ng Pamahalaan 5 4 3 2 1

Q&A sa Cash Budget 5 4 3 2 1

Mga Pangunahing Kaalaman sa Pagbabadyet

Ang Siklo ng Badyet 5 4 3 2 1

Glosaryo ng mga Terminolohiya sa Badyet 5 4 3 2 1

Maging Maalam at Makilahok 5 4 4 2 1

Ang publikasyon ba ay nakapagbibigay-kabatiran?

KAGAWARAN NG BADYET AT PAMAMAHALA
PUBLIKASYON NG 2019 BADYET NG BAYAN
SURVEY FEEDBACK FORM

 Pangalan:

 Organisasyon (kasáma ang Posisyon):

 Lugar/Tirahan:

 Uri ng Organisasyon:

 Sektor (Pakibilugan):
a. NGA       b. CSO       c. LGU       d. Academe       e. SUC       f. Media     
g. iba pa (Pakitukoy):

Petsa: ______________

Ang nilalaman ay lohiko at organisado. 5 4 3 2 1

Ang pagkakaugnay-ugnay ng mga idea 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 graph, talahanayan (tables), at ilustrasyon ay nakatulong upang mas
maunawaang mabuti ang teksto.

5 4 3 2 1

Ang publikasyon ba ay madaling maintindihan?
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Ang publikasyon ba ay magandang basahin?

Ang font na ginamit (typeface, sukat) ay madaling basahin. 5 4 3 2 1

Ang mga graph at tsart na ginamit ay malinaw. 5 4 3 2 1

Ang ginamit at kaayusan 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

Aling bahagi ng publikasyon ang nakikita mong 
pinakamakabuluhan? Hindi masyadong makabuluhan?

Pinakamakabuluhan: Hindi Masyadong Makabuluhan:

>    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.

Matapos sagutan ang form 
na ito, maaari itong isumite sa 
pamamagitan ng sumusunod:

Maraming salamat po!

Paano mo balak gamitin ang publikasyon?

Sa mga gawaing pang-advocacy, 
pang-edukasyon, at pangkomunikasyonA D

B E

C

Gabay sa monitoring ng implementasyon 
ng mga programa at proyekto

Tulong kaalaman sa pananaliksik 
at pagsusuri iba pa (pakitukoy):

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

Ano ang iba pang kaalaman na sa palagay 
mo ay dapat nasa publikasyong ito? Iba pang komentaryo at mungkahi:
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Inilathala ng Kagawaran ng Badyet at Pamamahala ng Pilipinas
Agosto 2019

2019 BADYET NG BAYAN

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 sa pansarili at di-komersiyal lámang na gamit nang
may kaukulang pagkilála sa Kagawaran at ng iba pa nitong pinagkuhaan ng datos/impormasyon. Ang Kagawaran ay hindi 
mananagot sa anumang isyung magmumula sa paggawa nito.

PANGKAT NG PRODUKSIYON 
Serbisyong impormasyon sa Badyet at Pagsasanay

Sangay ng Salin—Komisyon sa Wikang Filipino (KWF)

Punong Manunulat: Vanessa L. Pamittan
Punong Tagapagdisenyo: Lara Jane S. Evalle

Pangkat ng mga Manunulat at Disenyo
Jesselynn G. de la Cruz
Nicole Joy S. Fababier

Jessel L. Laid
John E. Lansangan

Ria Consuelo C. Mendoza
Jeannie S. Ponio

Pierre Angelica C. Rañon
Junrey E. Rosales

Leonardo D. Sunga
Martin Jethro P. Tomas

Mga Nagsalin sa Wikang Filipino
Jesselynn G. de la Cruz

Lara Jane S. Evalle
Nicole Joy S. Fababier

Jessel L. Laid
John E. Lansangan

Ria Consuelo C. Mendoza
Vanessa L. Pamittan

Jeannie S. Ponio
Pierre Angelica C. Rañon

John Joseph A. Tagle

PINAGKUHAAN NG DATOS:
Kawanihan ng Badyet at Pamamahala A-F

Kawanihang Teknikal ng Badyet
Kawanihan sa Pagpaplano sa Pananalapi at Reporma

Kawanihan ng Pamahalaang Lokal at Regional Coordination
Kawanihan sa Organisasyon, Klasipikasyon ng Posisyon, at Pasahod

Kawanihan sa Pagpapahusay ng Sistema at Produktibidad

PANGKALAHATANG PAG-EEDIT: 
Vivien V. Labastilla
John E. Lansangan

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

Grace F. Bengco (KWF)

TAGAPAYO:
Pangalawang Kalihim Laura B. Pascua

Disenyo ng Pabalat: Martin Jethro P. Tomas

Para sa mga katanungan, kahilingan na kopya, komentaryo, 
at mungkahi, paki-email ang bits@dbm.gov.ph.
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General Solano St., San Miguel, Manila

Bisitahin: www.dbm.gov.ph

/DBMgovph
bits@dbm.gov.ph
@DBMgovph

(02) 657-3300




