
2018NASUDNONG 
BADYET 

Ang Badyet sa Reporma ug Kausaban 

Ang 2018 badyet magpalig-on sa pundasyon aron mahimong 
takus ug hanas sa tibuok kalibutan ug kasaligan nga katilingaban 
nga mapuslanon alang sa tanang Pilipino, ilabina sa umaabot nga 
kaliwatan. Ubos niini mao ang mga prayoridad na badyet sa tuig 2018. 

ANG MGA PASALIG SA PRESIDENTE
INEQUALITY-REDUCING

TRANSFORMATION

KAUSABAN TUNGOD SA PAGKUNHOD SA 
WALAY KAANGAYAN

PhP40.0 B ang gigahin alang sa libre nga tuition sa mga SUCs

Universal Access to Quality Tertiary Education o ang 
libre nga edukasyon sa mga state universities and 
colleges (SUCs)

PAGDUGANG SA POTENSYAL SA 
KALAMBOAN

PhP64.2 B aron ang sweldo sa militar ug sa unipormadong 
panerbisyo mohaum sa ilang hingpit nga papel sa paghupot sa 
nasudnong kasigurohan, kalinaw ug kahapsay

Umento sa Sweldo sa Militar ug Unipormadong Panerbisyo

PhP10.0 B aron itukod pag-usab ang mga nadaut nga 
kabalayan ug imprastraktura, ug aron matubag ang mga 
panginahanglanon sa 465,684 ka mga tawo nga gibulag-bulag 
sa kagubot sa Marawi

Marawi Rehabilitation and Recovery Program

PhP848 M tabang sa mga micro, small, and medium 
enterprise (MSMEs) aron lig-onon pa ang ilang 
pagkamabungahon ug pagkahanas

Small Enterprise Technology Upgrading Program 

PhP1.7 B alang sa libre nga Wi-Fi internet access sa mga 
pangpublikong lugar, apil ang mga SUCs

Libre nga Wi-Fi Access sa Pangpublikong Lugar

PhP4.0 B alang sa gasto sa 36,997 ka iskolar sa science and 
technology 

Pagpalambo sa Tawhanong Kapanguhaan sa STI 
(Science, Technology and Innovation)

PhP1.0 B alang sa Shared Services Facilities Program

alang sa pagtukod og mga Negosyo CentersPhP518 M

PhP142.7 B
alang sa sektor sa pagpanguma, 

panlasang, ug pagpangisda

PhP9.9 B
alang sa pag apod-apod og yuta 

sa mga mag-uuma nga walay 
yuta

PhP2.0 B nga maglangkob sa libre nga serbisyo sa irigasyon 
sa matag mag-uuma nga nanag-iya og walo ka ektarya o ubos 
niini, labot pa ang pagpasaylo sa tanan nilang bayronon sa 
serbisyo sa irigasyon

Libre nga Irigasyon sa Tanan

Para sa tuig 2018, ang gobyerno nagpabilin nga 
matinud-anon sa iyahang saad nga tabangan ang matag 
lungsoranon nga mapalambo ang ilang hingpit nga 
potensyal ug pagkamabungahan.

Pagpabuylo sa Pagpalambo sa Tawhanong Kapital

Ang 2018 Badyet maoy hulagway sa katumanan sa mga pasalig 
sa kampanya ni Presidente Duterte.

Tumong sa administrasyon ni Duterte nga mabati sa matag Pilipino 
ang tinuod ug positibo nga pagbag-o.

Ang paghatag ug igo nga pagtagad sa pagduso sa nasayurang ekonomiya 
ang tubag sa pagpalahutay ug paspas nga pag-uswag sa nasud. 

PhP179.4 B alang sa health sector 
• PhP    60.6  B  alang sa National Health Insurance Program
• PhP   30.3 B
• PhP      7.4 B  alang sa National Immunization Program

alang sa Health Facilities Enhancement Program

PhP672.4 B alang sa sektor sa edukasyon
• PhP580.6 B alang sa sukaran nga edukasyon
• PhP  115.7 B alang sa tersera nga edukasyon
• PhP      7.6 B alang sa teknikal ug bokasyunal nga 

edukasyon

Adunay dakong pagtagad ang administrasyon ni Duterte sa 
paghatag og benepisyo ngadto sa huyang nga mga hugpong 
aron tabangan sila nga makasugakod sa mga katalagman nga 
hulga sa ilang kaayohan.

Pagkunhod sa Kahuyang sa mga Indibidwal ug 
mga Pamilya

alang sa Conditional 
Cash Transfer Program

PhP89.4 B
alang sa Social Pension for 

Indigent Senior Citizens

PhP19.3 B

Ang pagpalugway ug pagpalambo sa kinabuhi sa mga 
mag-uuma ug mangingisda nga maoy labing kabus ug 
timawa sa nasud nagpabilin nga prayoridad sa tuig 2018.

Pagpakaylap sa Sektor sa Pagpanguma, 
Panlasang, Pagpangisda 

Ang sektor sa industriya ug panerbisyo nagpabilin nga apil 
sa mga sektor sa nasud nga labing paspas ang paglambo 
ug kini nakatabang sa pagduso para sa pag-uswag sa 
ekonomiya.

Pagpalambo sa Sektor sa Industriya ug Panerbisyo

PhP372 M aron kahatagan ang katawhan og mas 
paspas, mas matinud-anon, ug mas sayon nga pagkuha sa 
impormasyon ug serbisyo sa gobyerno
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Matatag, Maginhawa, at Panatag nabuhay

PAGPALUGWAY SA NASUDNONG 
PAGKAMATARUNG

PAGPADAYON SA PUNDASYON ALANG 
SA MALUNGTARON NGA KALAMBOAN

Pagtinguha alang sa Matarung ug Malungtaron 
nga Kalinaw
Palalumon pa ang mga kalihukan nga may kalabotan sa kalinaw 
sa mga lugar nga apektado sa kagubot ug may kahuyangon, ilabi 
na sa Mindanao.

alang sa programa sa PAyapa at MAsaganang 
PamayaNAn (PAMANA) PhP7.3 B

alang sa programa sa imprastraktura sa ARMMPhP10.2 B

Ang National Rightsizing Program adunay tumong nga 
tubagon ang hagit nga mapadali ang operasyon sa gobyerno 
isip tubag sa panginahanglan sa katawhan alang sa mas 
paspas, mas maayo, ug mas hapsay nga serbisyo. 

Paghatag sa Katungod sa Nasudnong Kagamhanan

Kinsa ang gilangkoban niini?
Tanan nga departamento ug 
ahensya ubos sa Ehekutibo 

nga Sanga sa gobyerno

Ang mga walay labot:
Publiko nga mga eskwelahan sa elementarya 

ug sekondarya, hospital sa gobyerno, mga 
sakop sa militar ug unipormadong serbisyo 

Paspas, Angay, ug Makab-ot nga Hustisya
Ang ayuda legal himoon nga dali makab-ot sa mga kabus. Ang 
2018 badyet mogahin og pondo aron masiguro nga ang hustisya 
miabot ug moalagad labi na sa mga huyang nga hugpong. 

alang sa Hudikatura
PhP34.3 B

PhP28.8 B alang sa pagdumala sa 
Supreme Court ug 2,225 ka ubos

nga korte 

PhP0.9 B alang sa pagtukod og 23 
ka halls of justice

alang sa Department of Justice
PhP18.5 B

PhP5.6 B alang sa serbisyo sa 
pagpatuman sa balaod

PhP3.0 B alang sa libreng serbisyo 
legal ngadto sa mga kabus ug 
kwalipikadong benepisyaryo

Pagbuylo sa pagpalambo sa imprastraktura
Padayon nga palamboon ug palapdon ang imprastraktura alang 
sa malungtaron nga kalamboan, ug aron makab-ot ang tumong 
nga gasto nga 7.3% sa GDP sa tuig 2022. 

PhP424.9 B
alang sa road transport

PhP3.5 B
alang sa sea transport

PhP9.8 B
alang sa air transport

PhP22.3 B
alang sa rail transport

Pag-atiman sa Himsug nga Palibot
Kitang tanan angayan mohanggab og limpyo nga hangin, moinom 
og limpyo nga tubig ug mabuhi taliwala sa himsug nga palibot.

• PhP  5.2 B alang sa National Greening Program
• PhP97.0 B alang sa Flood Control
• PhP19.6 B alang sa National Disaster Risk Reduction 

and Management Program

Giprodyus sa Department of Budget and Management  
- Budget Information and Training Service ug tabang sa  
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Aron huptan ang malangkobon nga kalamboan, gipasig-uli sa
gobyerno ang pagtuo ug pagsalig sa iyang katawhan.

Ang katilingban nga adunay lig-on nga pundasyon sa kalinaw, 
seguridad, malamboon nga imprastraktura, ug pagpanalipod sa 
integridad sa ekolohiya magmugna og dugang kahigayunan alang sa 

mas mabungahon ug hanas nga nasud sa tibuok kalibutan.Pagpukan sa Kahiwian sa Gobyerno
Isip pagpaluyo sa pakigbisog sa Presidente batok sa kahiwian 
sa burukrasya, ang 2018 badyet maggahin og pondo para niini:

PhP19.7 B alang sa 
Department of Finance 

(DOF) aron ipatuman ang 
mga programa sama sa Run 
After Tax Evaders (RATE) ug 
Oplan Kandado, ug uban pa

PhP2.7 B alang sa Office 
of the Ombudsman aron 

matagad ang 77%  nga mga 
reklamo ug hangyo, madumala 

ang 20% nga pagsusi sa 
kamatuoran, ug masulbad ang 

17.9%  nga mga kaso

Paghatag og Gahum sa Katawhan
Ang gobyerno nagadasig sa paglambigit ug pag-apil sa katawhan 
aron lig-onon ang pagpatuman ug pagbantay sa mga programa, 
kalihukan ug proyekto.

PhP38 M alang sa 
pagpatuman sa Anti-

Red Tape Act

PhP26 M alang sa 
Public Assistance and 

Contact Center ng 
Bayan Project

Paggarantiya sa Seguridad, Kahapsay, ug Kaluwasan
Ang administrasyon ni Duterte magpadayon sa pagpaligdong sa 
nasudnong seguridad ug kapasidad sa pagpanalipod pinaagi sa 
pagbubo og pondo sa sektor sa depensa.

Armed Forces of the Philippines
• PhP64.0 B alang sa Philippine Army
• PhP 21.3 B alang sa Philippine Navy
• PhP 19.8 B alang sa Philippine Air ForcePhP144.1 B

Philippine National Police
• PhP 110.2 B alang sa pagpugong sa krimen
• PhP667.9 M alang sa pag imbistigar sa krimen

PhP132.3 B


