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ARALING PANLIPUNAN – GRADE 10 

 

Pangalan: ________________________________ Petsa: ____________________ 

 

Baitang: ________________________________ Pangkat: __________________ 

 

 

Markahan: Una    Linggo: Ikapito at Ikawalo  SSLM No. 5 

MELC(s): Naisasagawa ang mga angkop na hakbang ng CBDRRM Plan 

⮚ Layunin:  1. Natutukoy ang mga angkop na hakbang ng CBDRRM Plan. 

2.Nakakabuo ng CBDRRM Plan batay sa kalagayan ng sariling komunidad. 

⮚      Pamagat ng Textbook/LM na Pag-aaralan: Araling Panlipunan Learners’ 

Module 

⮚ Kabanata: ___ Pahina: 103-135 Paksa: Mga Hakbang sa Pagbuo CBDRRM 

Plan 

 

 

 

 

ANG CBDRRM 

  

Ang CBDRRM Plan ay isang pamamaraan kung saan ang mga pamayanang may 

banta ng panganib at kalamidad ay aktibong nakikilahok sa pagtukoy, pagsuri, 

pagtugon, pagsubaybay at pagtataya ng mga peligro na maaari nilang maranasan. 

 Ang CBDRRM Plan ay mahalaga upang mabigyan ng maayos na paghahanda at 

pagtugon sa anumang panganib na maaaring maranasan ng iyong pamayanan o 

komunidad. Sa pamamagitan ng pagbuo ng plano, iyong mauunawaan ang 

kahalagahan ng CBDRRM Approach para sa mas epektibong pagtugon sa panahon 

ng panganib. 

   MGA YUGTO SA PAGHAHANDA NG CBDRRM PLAN 

Unang Yugto: Paghahadlang at Mitigasyon ng Kalamidad (Disaster Prevention 

and Mitigation). Ang unang yugto na      Paghadlang at Mitigasyong Kalamidad ay 

nahahati sa dalawang bahagi: Una, ang Paghadlang sa Kalamidad o Disaster 

Prevention na kinapapalooban ng pagtataya ng panganib, kahinaan at kakulangan 

at kapasidad na tugunan ang kalamidad. Ang ikalawa ay ang Mitigasyon ng 

Kalamidad o Disaster Mitigation kabilang naman dito ang pagtataya sa peligro na 

maaaring maranasan ng komunidad. 
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Ang Pagtataya ng Panganib ay proseso ng pagtukoy o pagkilala sa katangian ng 

panganib, pagsusuri sa pinsala na maaaring maidulot nito at pamamahala sa 

panganib upang maiwasan ang matinding epekto nito sa isang lugar na makararanas 

ng sakuna o kalamidad sa isang partikular na panahon.  Tatayahin ang kahinaan at 

kakulangan ng isang komunidad maging ito ay sa mga mamamayan o sa mga 

imprastrukturang may mataas na antas ng panganib. Ang Pagtataya ng Kapasidad 

ay ang proseso ng pagsusuri sa kakayahan ng komunidad na harapin ang iba’t ibang 

uri ng hazard. Samantala, sa pamamagitan ng Pagtataya ng Peligro, nagiging 

matibay ang kaalaman ng mga mamamayan tungkol sa mga panganib na maaaring 

makaapekto sa kanilang komunidad at nagkakaroon sila ng sapat na pagkakataon na 

maghanda upang maiwasan ang matinding epekto nito. 

Ikalawang Yugto: Paghahanda sa Kalamidad (Disaster Preparedness). Ito ay 

tumutukoy sa paghahandang ginagawa ng mga mamamayan, komunidad at 

pamahalaan bago ang panahon ng pagtama ng kalamidad o sakuna, Sa 

pagkakataong ito, mahalagang magkaroon ng sapat na kaalaman ang lahat ng 

mamamayan sa mga dapat gawin sa panahon ng pagtama ng kalamidad. Mayroong 

tatlong pangunahing layunin ang Paghahanda sa Kalamidad. Una, Magbigay 

impormasyon. Ito ay ang pagbabahagi ng mga kaalaman tungkol sa mga panganib, 

peligro, kakayahan, at pisikal na katangian ng komunidad na mahalaga sa pagtugon 

ng kalamidad. Pangalawa, Magbigay payo. Pagbibigay ng gabay tungkol sa mga 

nararapat gawin para sa proteksiyon, paghahanda, paghadlang at pag-iwas sa epekto 

ng kalamidad. Pangatlo, Magbigay panuto. Paglalahad ng mga hakbang na dapat 

gawin, ligtas na lugar na dapat puntahan, at mga ahensiya na maaaring lapitan sa 

panahon ng kalamidad. 

Ikatlong Yugto: Pagtugon sa Kalamidad (Disaster Response). Sa yugtong ito, 

tinataya kung gaano kalawak ang pinsalang maaaring maidulot ng isang kalamidad. 

Ang mga impormasyong makakalap ang magsisilbing batayan upang makabuo ng 

epektibong paraan sa pagtugon ng mga pangangailangan ng mga mamamayan o 

komunidad na makararanas ng kalamidad. Ang mga sumusunod na pagtataya ay 

nararapat gawin upang magkaroon ng konkretong basehan sa pagbuo ng plano ukol 

dito. Ang Pagtatasa ng Pangangailangan o Needs Assessment ay ginagawa upang 

matukoy at matugunan ang mga pangunahing pangangailangan ng mga biktima ng 

kalamidad tulad ng pagkain, tahanan, damit at gamot. Ang Pagsuri ng Pinsala o 

Damagae Assessment ay pagtukoy sa lawak ng pinsalang dulot ng kalamidad tulad 

ng pagkasira ng mga imprastruktura at kabahayan. Ang Pagtatasa ng Pagkawala o 

Loss Assessment ay pagsusuri sa pansamantala o pangmatagalang pagkawala ng 

serbisyo o produksiyon dulot ng kalamidad katulad ng pagkasira ng mga pananim.  

Ikaapat na Yugto: Rehabilitasyon at Pagbawi sa Kalamidad (Disaster 

Rehabilitition and Recovery). Sa bahaging ito, sinusuri ang mga nararapat na hakbang 

at gawin para sa mabilis na pagsasaayos ng mga napinsala ng kalamidad. Ang 

pagpapanumbalik sa dating kaayusan at normal na daloy ng pamumuhay ng mga 

mamamayang nasalanta ng kalamidad ang pangunahing tunguhin ng yugtong ito. Sa 

pagbuo ng plano para sa rehabilitasyon at pagbawi sa kalamidad nararapat na may 

konkretong hakbang upang maging sistematiko ang pagsasagawa ng mga programa. 
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Kung magkakaroon ng maayos na sistema ng pamamahala sa panganib ng isang 

lugar, maaaring maiwasan ang malawakang pinsala sa panahon ng kalamidad. 

Mahalaga ang partisipasyon ng mamamayan, NGO at iba pang sektor ng lipunan sa 

pagpaplano at implementasyon ng mga programa ng pamahalaan sa rehabilitasyon 

at pagbawi sa kalamidad. 

 

 

 

 

 

 GAWAIN 1: DUGTUNGAN MO! 

 Sa pagbuo ng plano ng Community Based Disaster Risk Reduction and Management 

(CBDRRM), mahalagang sundin ang apat na yugto ng pagsagawa. Dugtungan ang 

mga sumusunod: 

1. Ang Paghadlang at Mitigasyon ng Kalamidad ay 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

2. Ang Paghahanda sa Kalamidad ay 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

3. Sa yugto ng Pagtugon sa Kalamidad, isinasagawa ang 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

4. Pagkatapos ng kalamidad, isinasagawa ang Rehabilitasyon at Pagbawi sa 

Kalamidad upang 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 
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GAWAIN 2: Yugto sa Pagpaplano 

 Ilahad sa unang kolumn ang mga yugto sa pagsasagawa ng CBDRRM Plan. Sa 

katapat na kolumn, iyong ilarawan ang mga detalyeng dapat gawin upang 

maisakatuparan ang mga yugto sa pagpaplano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CBDRRM 

PLAN 

 

 
 

Unang Yugto: 

______________________

___ 

 

 

Ikalawang Yugto: 

______________________

___ 

 

 

 

Ikatlong Yugto: 

______________________

___ 

 

 

 

Ikaapat na Yugto: 

______________________

___ 
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           GAWAIN 3: Nakahanda ako! 

 

 Bumuo ng CBDRRM Plan na nakabatay sa iyong kapitbahayan, purok o barangay. 

Basahin ang nilalaman ng sitwasyon at isagawa ito. Isulat ito sa hiwalay na papel. 

 

 Ikaw ang Purok Chairman sa inyong lugar. Bilang kinatawan ng inyong purok, ikaw ay 

kasapi sa pagbuo ng Community Based Disaster Risk Reduction and Management 

Plan na nakabatay sa pangangailangan sa inyong komunidad. Ang mabubuong 

CBDRRM Plan ay ilalahad sa mga miyembro ng sangguniang pambarangay at mga 

kinatawan ng Lokal na sangay ng CBDRRM. 

 

 

 

 

 

 

Mamarkahan ang iyong gawain batay sa pamantayang ito. 
 

Pamantayan sa pagbibigay ng puntos sa paggawa ng sanaysay 

Puntos Interpretasyon Katangian ng sanaysay 

10 Katangi-tangi 

Impormatib ang nabuong CBDRRM Plan. Malinaw na 
sinabi ang mga detalyeng dapat malaman ng mga 
mamamayan sa pagharap sa mga kalamidad. Ang 
nakatalang datos at impormasyon ay updated at reliable. 
Kumpleto ang lahat ng bahagi ng CBDRRM Plan. Binuo 
ito batay sa pagsanib ng apat na yugto. 

8 Mahusay 

Impormatib ang nabuong CBDRRM Plan. Malinaw na 
sinabi ang mga detalyeng dapat malaman ng mga 
mamamayan sa pagharap sa mga kalamidad. Ang 
nakatalang datos at impormasyon ay updated at reliable. 
Kumpleto ang lahat ng bahagi ng CBDRRM Plan. Binuo 
ito gamit ang 2-3 yugto. 

6 Nalilinang 

Hindi malinaw na sinasabi ang mga detalyeng dapat 
malaman ng mga mamamayan sa pagharap sa mga 
kalamidad. Ang mga nakatalang datos at impormasyon ay 
hindi updated at reliable. 

4 
Hindi mahusay/ 

Nangangailangan 
ng gabay 

Maraming nakakalitong impormasyon sa nabuong 
CBDRRM Plan.  
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Araling Panlipunan Learners’ Module: Mga Kontemporaryung Isyu, pp. 103-135. 

  

   

LRMDS, DepEd Philippines 
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