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Paunang Salita 

Para sa tagapagdaloy: 

Malugod na pagtanggap sa asignaturang Komunikasyon at Pananaliksik sa 

Wika at Kulturang Pilipino ng Alternative Delivery Mode (ADM) Modyul para sa 

araling Pag-uugnay ng Mahahalagang Impormasyon sa Isang Pulong Upang 

Makabuo ng Sintesis sa Napag-usapan 

Ang modyul na ito ay pinagtulungang dinisenyo, nilinang at sinuri ng mga 

edukador mula sa pambuliko at pampribadong institusyon upang gabayan ka, ang 

gurong tagapagdaloy upang matulungang makamit ng mag-aaral ang pamantayang 

itinakda ng Kurikulum ng K to12 habang kanilang pinanagumpayan ang pansarili, 

panlipunan at pang-ekonomikong hamon sa pag-aaral. 

Ang tulong-aral na ito ay umaasang makauugnay ang mag-aaral sa mapatnubay at 

malayang pagkatuto na mga gawain ayon sa kanilang kakayahan, bilis at oras. 

Naglalayon din itong matulungan ang mag-aaral upang makamit ang mga 

kasanayang pan-21 siglo habang isinasaalang-alang ang kanilang mga 

pangangailangan at kalagayan. 

Bilang karagdagan sa materyal ng pangunahing teksto, makikita ninyo ang kahong 

ito sa pinakakatawan ng modyul: 

 

 

 

 

 

 

Bilang tagapagdaloy, inaasahang bibigyan mo ng paunang kaalaman ang mag-

aaral kung paano gamitin ang modyul na ito. Kinakailangan ding subaybayan at 

itala ang pag-unlad nila habang hinahayaan silang pamahalaan ang kanilang 

sariling pagkatuto. Bukod dito, inaasahan mula sa iyo na higit pang hikayatin at 

gabayan ang mag-aaral habang isinasagawa ang mga gawaing nakapaloob sa 

modyul.    

 

 

 

 

 

 

 

Mga Tala para sa Guro 

Ito'y naglalaman ng mga paalala, 

panulong o estratehiyang magagamit sa 

paggabay sa mag-aaral. 
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Para sa mag-aaral: 

Malugod na pagtanggap sa Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at 

Kulturang Filipino ng Grade 11 ng Alternative Delivery Mode (ADM) Modyul ukol sa 

Mahahalagang Impormasyon sa Isang Pulong Upang Makabuo ng Sintesis 

sa Napag-usapan. 

Ang kamay ay madalas gamiting simbolo ng kakayahan, aksyon at layunin. 

Sa pamamagitan ng ating mga kamay tayo ay maaaring matuto, lumikha, at 

magsakatuparan ng gawain. Ang kamay sa tulong-aral na ito ay sumisimbolo na 

ikaw, bilang isang mag-aaral, ay may angking kakayahang matutuhan ang mga 

kaugnay na kompetensi at kasanayan. Ang iyong pang-akademikong tagumpay ay 

nakasalalay sa iyong sarili o sa iyong mga kamay. 

Ang modyul na ito ay ginawa bilang tugon sa iyong pangangailangan. 

Layunin nitong matulungan ka sa iyong pag-aaral habang wala ka sa loob ng silid-

aralan. Hangad din nitong madulutan ka ng mga makabuluhang oportunidad sa 

pagkatuto. 

Ang modyul na ito ay may mga bahagi at icon na dapat mong maunawaan. 

 
Alamin 

 

Sa bahaging ito, malalaman mo ang mga 

dapat mong matutuhan sa modyul. 

 
Subikin 

 

Sa pagsusulit na ito, makikita natin kung 

ano na ang kaalaman mo sa aralin ng 

modyul. Kung nakuha mo ang lahat ng 

tamang sagot (100%), maaari mong 

laktawan ang bahaging ito ng modyul.  

 
Balikan 

 

Ito ay maikling pagsasanay o balik-aral 

upang matulungan kang maiugnay ang 

kasalukuyang aralin sa naunang leksyon. 

 
Tuklasin 

 

Sa bahaging ito, ang bagong aralin ay 

ipakikilala sa iyo sa maraming paraan tulad 

ng isang kuwento, awitin, tula, pambukas 

na suliranin, gawain o isang sitwasyon. 

 
Suriin 

 

Sa seksyong ito, bibigyan ka ng maikling 

pagtalakay sa aralin. Layunin nitong 

matulungan kang maunawaan ang bagong 

konsepto at mga kasanayan. 

 
Pagyamanin 

 

Binubuo ito ng mga gawaing para sa 

malayang pagsasanay upang mapagtibay 

ang iyong pang-unawa at mga kasanayan sa 

paksa. Maaari mong iwasto ang mga sagot 

mo sa pagsasanay gamit ang susi sa 

pagwawasto sa huling bahagi ng modyul. 
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Isaisip 

 

Naglalaman ito ng mga katanungan o 

pupunan ang patlang ng pangungusap o 

talata upang maproseso kung anong 

natutuhan mo mula sa aralin. 

 
Isagawa 

 

Ito ay naglalaman ng gawaing makatutulong 

sa iyo upang maisalin ang bagong kaalaman 

o kasanayan sa tunay na sitwasyon o 

realidad ng buhay. 

 
Tayahin 

 

Ito ay gawain na naglalayong matasa o 

masukat ang antas ng pagkatuto sa 

pagkamit ng natutuhang kompetensi. 

 
Karagdagang 
Gawain 

 

Sa bahaging ito, may ibibigay sa iyong 

panibagong gawain upang pagyamanin ang 

iyong kaalaman o kasanayan sa natutuhang 

aralin. 

 
Susi sa Pagwawasto 

 

Naglalaman ito ng mga tamang sagot sa 

lahat ng mga gawain sa modyul. 

Sa katapusan ng modyul na ito, makikita mo rin ang: 

  
Ang sumusunod ay mahahalagang paalala sa paggamit ng modyul na ito: 

1. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Huwag lalagyan ng anumang 

marka o sulat ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit ng hiwalay na 

papel sa pagsagot sa mga pagsasanay. 

2. Huwag kalimutang sagutin ang Subukin bago lumipat sa iba pang gawaing 

napapaloob sa modyul. 

3. Basahing mabuti ang mga panuto bago gawin ang bawat pagsasanay. 

4. Obserbahan ang katapatan at integridad sa pagsasagawa ng mga gawain at 

sa pagwawasto ng mga kasagutan.  

5. Tapusin ang kasalukuyang gawain bago pumunta sa iba pang pagsasanay. 

6. Pakibalik ang modyul na ito sa iyong guro o tagapagdaloy kung tapos nang 

sagutin lahat ng pagsasanay.  

Kung sakaling ikaw ay mahirapang sagutin ang mga gawain sa modyul na ito, 

huwag mag-aalinlangang konsultahin ang inyong guro o tagapagdaloy. Maaari ka 

rin humingi ng tulong sa iyong mga magulang, sa nakatatanda mong kapatid o 

sino man sa iyong mga kasama sa bahay na mas nakatatanda sa iyo. Laging 

itanim sa iyong isipang hindi ka nag-iisa.  

Umaasa kami, sa pamamagitan ng modyul na ito, makararanas ka ng 

makahulugang pagkatuto at makakakuha ka ng malalim na pang-unawa sa 

kaugnay na mga kompetensi. Kaya mo ito! 

Sanggunian Ito ang talaan ng lahat ng pinagkuhanan sa 

paglikha o paglinang ng modyul na ito.  
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Alamin 

Isang mapagpalang araw kaibigan!  

 

Binabati kita dahil hanggang sa kasalukuyan ay nanatili kang 

matatag at positibo na matatapos mo ang iyong pag-aaral sa taong ito  kahit 

na may pandemya tayong kinakaharap. Nawa’y pagpalain ka ng Maykapal 

at dumami pa ang mga kabataang tulad mo. Kaya, Mabuhay Ka Batang 

Pilipino!  

Ngayon, ay nasa ika-9 na linggo na tayo. Handa ka na ba sa ating 

mga makabuluhang gawain? Magaling!  

Bilang panimula, isa sa mga anyo ng komunikasyon teknikal. Ano 

ang kahalagahan ng pulong o pagpupulong sa isang pangkat o 

organisasiyon. Ang paggawa ng mga desisyong pagpaplano ng mga hakbang 

na kailangang gawin at pagtukoy, pagsubaybay ng mga problema at aksyon.  

 

Ang modyul na ito ay sadyang binuo para sa iyo upang maunawaan ang 

pinakamahalagang kasanayan sa pampagkatuto na: 

 

Natutukoy ang mahahalagang impormasyon sa isang pulong upang 

makabuo ng sintesis sa napag-usapan. CS_FA11/12PN-J-Oj-1-92  

   

Pagkatapos ng mga gawain ay inaasahang makamit mo  ang mga sumusunod na 

layunin: 

a. Nakasusunod sa istilo at teknikal na pangangailangan ng 

akademikong sulatin. 

b. Naisasagawa nang mataman ang mga hakbang sa pagsusulat 

ng mga piniling akademikong sulatin. 

c. Nakasusulat ng organisado, malikhain, at kapani-paniwalang 

sulatin. 

d. Nakasusulat ng sulating batay sa maingat, wasto at angkop na 

paggamit ng wika. 
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Subukin 

Basahin ang mga sumusunod at kilalanin ang sulating tinutukoy. 

1. Isinasaad dito ang pakay o layunin sa gagawing pulong.  

a. Katitikan ng Pulong                            c. Memorandum  

b. Adyenda                                             d. Liham Pang-

negosyo 

2. Tinatawag din itong opisyal na tala ng isang pulong. 

         a. Katitikan ng Pulong                              c. Liham Pang-

negosyo 

 b. Adyenda                                              d. Memorandum 

3. Nagiging daan ito upang mananatiling nakapokus sa mga bagay na 

tatalakayin sa Pulong.  

          a. Adyenda                                                 c. 

Katitikan ng Pulong  

 b. Memorandum                                        d. Liham Pang-

negosyo 

4. Ito ay nagsisilbing talaan o tseklist na lubhang mahalaga upang matiyak 

na ang lahat ng paksang tatalakayin ay kasama sa talaan. 

           a. Liham Pnag-negosyo                             c. Adyenda  

           b. Memorandum                                      d. Katitikan ng 

Pulong  

5. Napakahalaga na siya ay maging obhetibo at organisado sa pagsasagawa 

nito. 

   a. Essay                                           c. Adyenda    

            b. Liham Pang-negosyo                    d. Katitikan ng 

Pulong  
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II. Instruksyon: Tukuyin ang mahahalagang impormasyon sa isang pulong 

upang makabuo ng sintesis sa napag-usapan. 

 

Katitikan Ng Buwanang Pulongng Municipal Development Cooperative 

Council ng Ibaan 

 

Republika ng Pilipinas 
Lalawigan ng Batangas 

BAYAN NG IBAAN 
 

TANGGAPAN NG MUNICIPAL COOPERATIVE DEVELOPMENT COUNCIL 

KATITIKAN NG BUWANANG PULONG NG MUNICIPAL COOPERATIVE 

DEVELOPMENT COUNCIL NG BAYAN NG IBAAN, BATANGAS NA 

GINANAP SA DSWD CONFERENCE CENTER, MUNICIPAL BUILDING, 
BAYAN NG IBAAN, BATANGAS NOONG IKA-14 NG HULYO, 2011. 

 

Dumalo:  

Kgg. Juan V. Toreja    - Tagapangulo ng Lupon  

G. Bernardo Patalay   - II Tagapangulo ng Lupon  

G. Gerardo C. Cedeño    - CDA Specialist, Co-Chairperson ng MCDC  

Gng. Erlinda Bagsit     - Ingat Yaman ng MCDC  

Gng. Lydia Perez     - Designated MCDO  

Gng. Nenita Viros     - Manager Salaban II WMPC  

Gng. Roseni C. Real    - Chairman, Matala WMPC  

G. Santiago Rubio     - BOD, Bago Ibaan MPC  

Bb. Nelia A. Valencia    - Vice Chairman, M. Tubig MPC  

Gng. Evelyn P. Cabio    - Manager, Ibaan Market Vendors MPC  

G. Danilo B. Liwag     - Manager, Lucsuhin MPC  

Gng. Lucina C. Andal    - BOD, Sabang MPC  

Gng. Estela D. Magnaye    - Bod, Quilo, Consumers Coop.  

Gng. Annaliza D. Dimaano    - Bunguhan, MPC  

Gng. Francisca De Castro    - Coliat, MPC  

Gng. May D. Bagui     - Secretary/Planning Asst.-Mayor’s Office 
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Di Dumalo:  

G. Danilo V. Magtaas   - Tagasuri ng MCDC  

Kinatawan ng Calamias MPC  

Kinatawan ng KABACA MPC  

Kinatawan ng Sandalan Waterworks System  

 

Ang pagpupulong ay itinayo ni G. Gerardo Cedeño, ang Co Chairperson ng 

MCDC sa ganap na ika 10:15 ng umaga, at ito ay pinasimulan sa pamamagitan ng 

isang panalangin na pinamunuan ni Gng. Roseni C. Real, Chairman ng Matala 

Women’s MPC.Kasunod ng pananalangin ay ang roll-call na isinagawa pa rin G. 

Gerardo Cedeño, at matapos nito ay ipinahayag niya na mayroong quorum.  

At nagpatuloy ang pagpupulong sa pagbasa ni Gng. Lydia C. Perez, 

Designated MCDO, ng katitikan ng MCDC para sa nakaraang pagpupulong noong 

Hunyo 23, 2011. Nilinaw ni G. Bernardo C. Patalay, II Tagapangulo ng MCDC, na 

sinagot naman ni Gng. Roseni C. Real na nakalagay na sa Resolution na nag-take 

effect ang resignation noong mismong araw ng pagre-resign, Hunyo 23, 2011. 

Iminungkahi ng G. Bernardo Patalay ang maayos na pag-turn over ng lahat ng 

records, maging ng mga pautang at natitirang pondo ng MCDC. At sa mungkahi ni 

Gng. Erlinda E. Bagsit na pinangalawahan naman ni Bb. Nelia Valencia, ang bagong 

Ingat-Yaman ng MCDC, ay napagtibay ang katitikan ng nakaraang pagpupulong ng 

MCDC.  

Sumunod ay ang pag-uulat ukol sa Pananalapi ng MCDC, na isinagawa pa rin 

ni Gng. Erlinda Bagsit bagamat hindi na siya ang kasalukuyang Ingat-Yaman, sa 

kadahilanang hindi pa tapos ang turnover ng mga records.At ayon sa kanya ang 

Cash in Bank ay nagkakahalaga ng P47,487.05, at ang Cash on Hand ay 

P461.00.May pagkakautang na meryenda ng nakaraang pagpupulong Marso, sa 

Always Nine Canteen na di pa matukoy kung magkano ang halaga.  

Hiningan ni G. Gerardo Cedeño ng mensahe ang II Tagapangulo ng MCDC 

na si G. Patalay. Una ay humingi ng paumanhin si G. Patalay sa hindi nya pagdalo 

ng huling naganap na pagpupulong. Sa kanyang pagpapatuloy ay binigyan nay ng 

pansin ang pinatutunguhan na ng MCDC, ayon sa kanya ay mukhang puro 

pagpupulong lamang at salat sa gawa at accomplishment ang MCDC, na ang 

Pananalapi ay hindi sa paglago o paglaki. Nilinaw din niya kung ang membership ba 

ay yearly o one-time payment lamang, at sa bandang huli ay napagtanto ng lahat na 

ang membership payment ay yearly ang pagbabayad at hindi isang beses lamang.  

Nagpahayag si Gng. Bagsit ukol sa mga nakabayad na sa membership fee at 

ayon sa kanya ay 12 kooperatiba na ang nakabayad at ang mga bago lamang 

miyembro ang hindi pa nakakabayad, kabilang ang Sandalan at Lucsuhin. 

 Pagkatapos ay nagpahayag si G. Cedeño ng mga updates mula sa 

CDA.Ayon sa kanya ay may mga bagong Memorandum Circular para sa mga 

bagong kooperatiba. Tinalakay ni G. Cedeño ang ilang mahahalagang bagay na 
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nakasaad dito. Sinabi niya na laman ng circular na lahat ng mga proponents ng 

kooperatiba ay kinakailangang pumirma sa bawat pahina ng “Articles of 

Incorporation”, at ang Certificate of No Pending Case ay hindi na kasali sa mga 

requirements. Ang ilan sa mga kailangan para sa mabigyan ang CGS ay ang special 

at regular purpose. Sa regular purpose ay nakapaloob ang:  

1) “letter request duly signed by the Cooperative Chairman; 2) proof of 

compliance (old copy of CGS) or reason of non-compliance; 3) Updated Surety Bond 

of all personnel na may access sa cash. Nabanggit nya na maaaring ito ay dagdag 

na gasos para sa  kooperatiba subalit mas sigurado naman ito, the bond must be 

named after the person to be insured; 4) Minutes of the last Annual General 

Assembly Meeting, including results of election; 5)annual development plan/budget 

plan, and if 5-year development plan, a copy of it must be attached every year, valid 

for 5 years; 6) Acceptance of General Assembly of financial statements, 

management and committee reports;7) Certification fee.”Idinagdag din ni G. Cedeño 

na kung kukuha ng special CGS, dapat na meron ng regular CGS.  

Tinalakay din ni G. Cedeño ang mga dapat gawin kung sakaling magtatayo 

ng sangay ang isang kooperatiba: 1) dapat ay sa area of operation o kung saang 

nakatira ang mga miyembro; 2) minimum paid-up capital of P2M;3) P1M revolving 

capital para sa dagdag na sangay.  

Sumunod ay ang pagtalakay sa Art. 4 ng RA9520. Ang mga opisyales, mga 

direktor at ang mga miyembro ng kumite ng kooperatiba ay mayroon hanggang ika-

15 ng Hunyo, 2012 para makakumpleto sa series of trainings na nirerequire ng batas. 

Dahilan dito ay nagkomento si G. Patalay na maaaring maging dahilang ito na sa 

bandang huli ay wala nang maengganyong kumandidato na ordinaryong miyembro 

dahil sa laki ng maaaring gastusin sa mga trainings.Suhestyon naman ni Gng. 

Evelyn P. Cabio, Manager ng IMVMPC, na mag-sponsor ang MCDC para sa 

trainings ng mga miyembro. Ayon naman kay G. Danilo Liwag, Manager, Lucsuhin 

MPC, ay kung maaari bang makgaroon na lang ng examination, na sinagot naman ni 

G. Cedeño na hindi ito maaari.Sinabi naman ni G. Patalay na nararapat lamang na 

magsimula na ang pagpapatraining, yamang din lamang na hindi na ito maiiwasan. 

At habang maaga pa ay ipaalam na ang plano kay Mayor Toreja, ang Chairman ng 

MCDC, upang sa lalong madaling panahon ay masimulan na ang 

trainings.Nagproposed si G. Cedeño na gumawa na ng Request letter para sa 

Speakers ng Training upang masimulan na ito.  

Sa pagdating ng punumbayan at Chairman ng MCDC, Juan V. Toreja. 

Ipinaalam niya sa lahat ang hindi pagdating ng representative na taga Pagibig na isa 

sana sa Agenda ng Meeting. At sinabi din niya na hihiling na sa taga-Pag-ibig ng 

isang araw kung saan sila ang magtatakda, upang mapaunlakan ang nais ng mga 

miyembro na-maging aware sa mga serbisyo ng Pag-ibig Fund.  

At ayon naman sa problema ng MCDC sa pondo, iminungkahi ng 

punumbayan ang paghahanap ng financial institution na maaaring makatulong sa 

grupo upang maisagawa ang mga mahahalagang proyekto at activities. Ayon kay G. 

Cedeño ay meron siyang kakilala sa UCPB na maaring makatulong sa MCDC, 
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subalit ayon kay Mayor ay mas maganda kung sa government institution muna 

lumapit ang grupo.  

Nabanggit din ni Mayor ang tungkol sa offer ng UB na course and Trainings 

na pang-Agrikultura, at iiminungkahi na magandang maimbita ang mga taga UB para 

dito.Ayon pa kay Mayor ay kailangan ng magagandang proyekto upang maiangat 

ang ating mga kooperatiba, kagaya marahil sa livelihood projects.Nabanggit niyang 

halimbawa ay ang pakikipagtulungan ng BSU sa grupo ng kababaihan sa ating 

bayan sa mga livelihood projects, kung saan nagpo-provide ng training ang BSU sa 

mga kababaihan tungkol sa Meat Processing, Baking, Table Setting, at iba pa.  

Ipinaalam din ni Mayor sa lahat ang tungkol sa gaganaping Oktoberfest sa 

ika-31 ng Oktubre, bilang parte ng isang taong selebrasyon ng 180thFoundation Day 

ng Ibaan, kung saan makakaroon ng liyempo festival sa pakikipagtulungan ng San 

Miguel Corporation. Hinikayat ni Mayor ang bawat kooperatiba na makiisa sa event 

na ito, at maglagay ng kani-kanilang produkto sa mga booth na ipo-provide ng 

pamahalaang bayan. Wika pa ni Mayor Toreja, “We want to promote Ibaan! Sana ay 

magkatulung-tulong tayo, at yong mga ideas natin ay ating pagsama-samahin”.At 

nagpapasalamat si Mayor sa pagdalo at pakikiisa ng mga cooperative members ng 

MCDC na dumalo, bagamat nahuli sya dahil sa pag-aasikaso sa ilang 

mahahalagang bagay.  

Natapos ang pagpupulong sa ganap na ika-12:30 ng tanghali sa mungkahi na 

din ng ating butihing mayor, Juan V. Toreja, at pinangalawahan ni G. Cedeño.  

 

Inihanda ni:  

 

MAY D. BAGUI  
Secretary/Planning Asst.  
Mayor’s Office  
 

 

Nagpapatotoo:  

 

JUAN V. TOREJA  
Punumbayan/Tagapangulo ng MCDC  
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Mga Mahahalagang impormasyon na aking natukoy: 

1. ___________________________________________ 

2. ___________________________________________ 

3. ___________________________________________ 

4. ___________________________________________ 

5. ___________________________________________ 

6. ___________________________________________ 

7. ___________________________________________ 

8. ___________________________________________ 

9. ___________________________________________ 

10. __________________________________________ 
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Balikan 

Nasagot mo ba ang mga katanungan sa bahaging Subukin? May 

tanong ba na medyo nahirapan kang sagutin? Kung ang sagot mo ay, oo. 

Huwag kang mag-alala dahil sa mga susunod na gawain ay mas lalo mo 

pang maintindihan ang ating aralin tungkol sa Katitikan ng Pulong. Ngayon, 

handa ka na ba sa mga susunod na gawain at pagsubok? 

Ang Katitikan ng Pulong o minutes of the meeting kung tawagin sa 

wikang Ingles ay isang uri ng dokumentasyon na makikita sa lahat ng 

organisasyon at institusyon. Itinuturing din ito na isa sa mga anyo ng 

komunikasyong teknikal na kinakailangng pag-aralan upang higit na 

mapagbuti ang kasanayan bilnag paghahanda sa buhay propesyonal. 

 Ipagpatuloy ang ating mga gawain magbigay ng mga partikular na 

karanasan sa paggawa ng mga desisyon, mosyon o boto, Pagpaplano ng mga 

hakbang na kailangang gawin, at pagtukoy at pagsubaybay ng mga 

problema at aksyon.  
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Ang Aking Naramdaman! Matapos mong maibahagi ang iyong 

karanasan bilang mag-aaral, sagutin mo naman ang mga sumusunod na 

tanong.  

1. Ano ang kahalagahan ng mga pulong o pagpupulong sa isang pangkat o 

organisasyon? 

 

  

 

 

 

 

 

2. Isulat ang kahalagahan ng pagpupulong sa mga partikular na karanasan. 

A. Paggawa ng mga desisyon, mosyon o boto. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuklasin 
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B. Pagpaplano ng mga hakbang na kailangang gawin. 

 

  

 

 

 

 

C. Pagtukoy at pagsubaybay ng mga problema at aksyon 

 

  

 

 

 

 

 

3. Paano malalaman at mauunawaan ng mga hindi nakadalo ng pulong ang 

mga napag-usapan at napagkaisahan sa mismong pulong. 
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Suriin 

             Sa pagsulat ng Katitikan ng Pulong, may mga hakbang na dapat 

isaalang-alang: 

1. Paunang pagpaplano – Ang isang Planadong Pulong ay nagdudulot ng 

mga mainam na resulta sa samahan at sa buong miyrmbro nito. 

 

2. Pagrerekord ng mga napag-usapan – Bago simulan ang rekording, 

alamin muna kung ano-anong impormasyon o datos ang kinakailangang 

maitala. 

 

3. Pagsulat ng napag-usapan o transkripsyon – Ang kalihim ang may 

tungkuling magtala ng katitikan. 

 

4. Pamamahagi ng sipi ng katitikan ng Pulong – Bilang opisyal na 

tagapagtala, bahagi ng responsibilidad ng kalihim ang pamamahagi ng 

katitikan ng pulong sa mga opisyal ng samahan. 

 

5. Pag-iingat ng sipi o pagtatabi – Isa rin ito sa maaaring responsibilidad 

ng tagapagtala ang makapagtabi ng sipi bilang represensiya sa 

hinaharap. 

- mula sa Filipino sa Piling Larangan  

 

Ang mga patnubay sa pagsulat ng pulong ay maging obhektibo, tiyak, 

at maliinaw sa mga isusulat, guamit lamang ng isang pamanahunan, 

tandaan ang isinusulat na mga puntos sa pulong ay natapos nang pag-

usapan, kailangang ilagay ang mga pangalan ng sangkot na mga indibidwal 

kung kinakailangan, basahin ang katitikan, at I-edit ito kung 

kinakailangan.  
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Pagyamanin 

        

Kuha Mo! Sa sitwasyong nasa ibaba ay susubukin naman ang iyong 

kaalaman at sariling opinyon kung saka-sakaling ikaw ang nasa ganitong 

sitwasyon. Isulat ang iyong sagot sa loob ng kahon. 

  

Sitwasyon A: Higit na mas mauunawaan at mas maranasan ang pagsusulat 

ng Katitikan ng Pulong sa pamamagitan ng pagsasatao ng isang pulong. Batid 

mo ang nagaganap sa lipunang kinabibilangan mo, subukin ang iyong 

kaalaman at sariling opinyon hinggil sa isang proyekto, isyu, o problemang 

kinahaharap ngayon ng mga Pilipino. 
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Sitwasyon B: Ang mga kinatawan ng Sangguniang Kabataan, mga magulang , 

mga mismong sangkot na residente ay kailangang makabuo sila ng 

pagpupulong na tumatalakay sa paggawa ng desisyon, mosyon o pagboto, 

pagpaplano ng mga hakbang na kailangan gawin at pagtukoy sa pagsubaybay 

ng mga problema at aksyon. 

 

 

Sitwasyon C. Pagsulat ng Tala at pagrekord sa pamamagitan ng smart phone o 

audio recorder 
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Isaisip 

 Tumpak Ganun!   Ipagpatuloy! Ang galing mo! Malapit mo 

nang matapos ang ating mga gawain. Upang mas makabuluhan ito, ay 

maaaring gumamit ng iba’t ibang presentasyon ng pagpupulong sa 

paaralan, sa sports club, barangay, at iba pang institusyon. 

 

Sipi ng Katitikan ng di Pangkaraniwang 

Pulong ng Sangguniang Barangay 

ng Tortugas, Balanga City 
 

Republic of the Philippines 

Province of Bataan City of Balanga 
Barangay Tortugas 

Office of the Sangguniang Barangay 
 

Dumalo:  

 

Kgg. Victor A. Baluyot Jr.   Punong Barangay/Tagapangulo  

Kgg. Rogelio D. de Guzman   Kagawad  

Kgg. John D. de Guzman   Kagawad  

Kgg. Joselto F. Mendoza   Kagawad  

Kgg. Benjamin P. Larion   Kagawad  

Kgg. Gerardo M. Baluyot   Kagawad  

Kgg. Jerico B. Dalde    Kagawad  

Kgg. Serafin A. Bornolia   Kagawad  

Kgg. Glen Mar M. Garcia   SK Chairman  

 

Di-dumalo:  

W-A-L-A 
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BARANGAY Ordinansa Blg. 03 
SERYE 2011 

 
ORDINANSA PARA SA KALIGTASAN AT PROTEKSIYON NG MGA 

SANGGOL SA SINAPUPUNAN O MGA HINDI PA PINAPANGANAK NA 
BATA, SA LOOB NG TERITORYAL NA KAPANGYARIHAN NG BARANGAY 

TORTUGAS; PARUSA SA MGA PAGLABAG, AT, IBA PANG LAYUNIN 
 

Maging pasado ito sa pamamagitan ng Sangguniang Barangay ng  

Tortugas Lungsod ng Balanga:  
 

Seksiyon 1. Maikling Pamagat  
 

Ang ordinansang ito ay makikilala bilang Ordinansa na nagbibigay 
proteksyon sa mga sanggol sa sinapupunan 2011.  

 

Seksiyon 2. Pahayag na Patakaran ng Barangay  

 
A.  Ang BARANGAY TORTUGAS (magmula ngayon ay masusulat na “ang 
BARANGAY”) ay sinusuportahan: (a) ang pagkilala ng Estado sa kabanalan 

ng buhay pampamilya at ang kanyang obligasyon na protektahan at 
patatagin ang pamilya bilang isang saligang institusyon ng lipunan (Artikulo 
II, Seksiyon 12 ng Konstitusyon); (b) ang mga tungkulin ng Estado "sa 

kapwa buhay ng ina at buhay ng sanggol sa sinapupunan mula sa paglilihi" 
(Ibid.) dahil hindi pa isinisilang, sila ay pinakamadaling masugatan na 

miyembro ng pamilya, at, (c) ng pagkakakilanlan ng Estado na ang mga 
pamilyang Filipino, kabilang ang mga hindi pa isinisilang na bata, bilang 

"isang pundasyon ng bansa" at ang pangako na "palakasin ang pagkakaisa 
ng pamilya at aktibong itaguyod ang kanyang kabuuang pag-unlad" 
[Artikulo XV, Seksyon 3 (1)];  

 
B. Ang BARANGAY rin ay sumusunod sa ipinahayag na patakaran ng 

Estado na: (a)"buong paggalang sa karapatang pantao" (Artikulo II, Seksyon 
11), lalo na ang karapatan sa buhay dahil kung wala nito, ang iba pang mga 

karapatan ay magiging walang kahulugan; (b) ang ipinahihiwatig na 
Konstitusyonal na prinsipyo na ang mga tao ay may karapatan sa buhay 
(Article III, Section 1), pati ang mga sanggol sa sinapupunan, atmga bata, at 

na ito ay lubos na mahalaga at isang pamantayan na hindi maaring 
mapawalang bisa sa pamamagitan ng ordinaryong batas;  

 
C. Ang BARANGAY ay sumusuporta sa pagkilala ng Estado na: (a) ang 

karapatan ng mga bata sa tamang pag-aalaga at nutrisyon, nang 
proteksiyon mula sa lahat ng anyo ng pagpapabaya, pang-aabuso, kalupitan, 
pagsasamantala at iba pang mga kondisyon na makasasama sa kanilang 

pag-unlad [Artikulo XV, Seksyon 3 (2 )]; (b) ang napakahalagang tungkulin 
ng kabataan sa bansa, at; (c) ang kanyang pangako na itaguyod at 

ipagtanggol ang kanilang pisikal, moral, espiritwal, intelektwal at sosyal 
nakagalingan, at; (d) ang papel na ginagampanan ng mga kababaihan sa  
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upang matiyak ang saligang pagkakapantay-pantay sa harap ng batas ng 
kababaihan at kalalakihan (Artikulo II, Sections 13 & 14);  

 
D. Ang BARANGAY rin ay: (a) ini-indorso ang paniniwala na ang 

contraceptive pills, hormonal kontrasepyon, at ang IUD ay maaaring patayin 
ang mga bata at sirain ang puri ng kalusugan ng mga kababaihan dahil sa 

paggamitng mga ito; (b) kinokondina ang mga iresponsable at  
walang habas na paggamit ng kontraseptibo at kakayahan nitong 
parupukin ang pagkakaisa ng mga pamilya sa pamamagitan ng 

pagtataguyod ng premarital sex, pagbibigay ng mas mataas na bilang ng 
mga ulilang anak, mas solong mga ina, mas kahirapan, at mas maraming 

aborsyon kapag ang kontraseptibo ay mabigo sa pagpigil, at sanhi ng isang 
tanggihan ng mga lehitimong kasal, at; (c) kinokondina ang paggamit ng 

mga condom dahil ipinapakilala at pinagtitibay nito ang imoral na pagtatalik 
o seks ng mga hindi mag asawa, lalo na sa pagitan ng mga kabataan, na 
kontradikta sa atas ng konstitusyon sa Estado na “itaguyod at ipagtanggol 

ang... pisikal, moral, espiritwal, intelektwal at sosyal na aspeto" ng mga 
kabataan;  

 
E. Ang BARANGAY: (a) ay kinikilala na ang mga hindi pa isinisilang ay 

nagtataglay ng lahat ng karapatan, tulad ng iba pang mga tao, sa kalikasan 
at sa batas, at na sila ay may karapatan sa buhay, kaligtasan at proteksyon, 
kahit na siya ay nasa tiyan pa lamang ng kanyang ina; (b) sumusunod sa 

utos ng Saligang Batas na ang sanggol sa sinapupunan o bata ay 
protektado, mula sa sandali ng paglilihi, laban sa lahat na labas na 

pamamagitan, pakikialam o sa panghihimasok, kabilang ang, ngunit hindi 
limitado sa, intensyonal na gawain na itinuturing bilang abortive, sa 

pamamagitan ng paggamit ng kemikal, kirurhiko o ng hilot sa tiyan sa 
panahon ng paglago ng fertilized ovum, at; (c) sinusuportahan ang prinsipyo 
ukol sa karapatan ng magulang sa kanilang mga menor de edad na anak na 

babae na may hindi pa isinisilang na anak, at obligasyong bigyan ng 
kaligtasan, proteksyon at kapakanan ang mga nasabing hindi pa isinisilang 

na mga anak at ang kanilang mga ina na menor de edad at,  
 

F. Ang BARANGAY ay kinikilala ang kaukulang konstitusyonal na prinsipyo 
na ang buhay ay nagsisimula sa conception, at na ang compulsory sex 
education sa mga paaralan sa loob ng kanyang teritoryal na hurisdiksyon 

na, bukod sa iba pang mga bagay, aykinakalimutan " ang karapatan ng mga 
pamilya o mga asosasyon ng pamilya na lumahok sa pagpaplano at 

pagpapatupad ng mga patakaran at programa na makakaapekto sa mga ito” 
[(Artikulo XV, Seksyon 3 (4)], at ang pagsuporta ng Estado sa pangunahing 

karapatan at tungkulin ng magulang para sa kahusayang sibiko at 
pagpapaunlad ng moral character ng kanilang mga anak(Artikulo II, 
Seksiyon 12 huling pangungusap).  
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Seksiyon 3. Layunin  
 

Ang ordinansa ay may mga sumusunod na layunin:  
 
(A)  upang itaguyod ang kaligtasan, proteksyon, at, kapakanan ng sanggol 

 sa sinapupunan mula sa sandali ng paglilihi o pagpapabunga at sa  
panahon ng lahat ng yugto ng pag-unlad habang nasa loob ng tiyan 

 ng mga ina;  
 

(B)  upang kilalanin ang mga hindi pa isinisilang na bata bilang isang tao 
 o may pagkatao at upang palawigin ang balabal ng legal na 
 proteksyon sa mga bata mula sa sandali ng paglilihi o pagpapabunga 

 ng kanilang mga ina;  
 

(C)  upang i-utos ang paghahatid ng mga serbisyong pangkalusugan sa 
 mga ina, sa panahon ng pagbubuntis, para sa mga hindi pa 

 isinisilang na mga bata o nasa sinapupunan pa lamang;  
 
(D)  upang matiyak ang patuloy na kagalingan at magandang kalusugan 

 ng ina, sa pamamagitan ng pagprotekta sa kanya mula sa anumang  
pagkilos o banta na maaaring makakaapekto sa buhay ng sanggol sa  

sinapupunan, sa lahat ng mga yugto ng pagbubuntis nila at kahit  
matapos ng maisilang ang bata;  

 
(D)  upang himukin ang mga legal, moral, at malusog na sekswal na 
 relasyon sa mga nararapat pagkalooban nito sa ilalim ng batas ng 

 bansa, at alinsunod sa mga relihiyosong paniniwala ng mag asawa na 
 naayon sa Saligang Batas; at  

 
(E)  upang suportahan ang utos ng konstitusyon na ang kabuuang pag-

 unlad ng bata ay isang tungkulin mula sa simula ng parehong mga 
 magulang at ng Estado at ang kanyang ahensiya, kabilang ang 
 BARANGAY.  

 
(G)  upang itaguyod at magbigay ng mabisa at subok sa syensang “Natural  

Family Planning (NFP)” na serbisyo sa mga kasal at mga ikakasal, 
 dahil ang NFP, hindi katulad ng kontraseptibo, ay pinapalakas sa 

 halip na pinapahina ang diwa ng kasal sa pagitan ng mag asawa, at 
 pagtaguyod na ang pamilya ay pundasyon ng bansa.  

 

Seksiyon 4. Depinisyon ng mga Termino  
 

Para sa mga layunin ng ordinansa, ang mga sumusunod na tuntunin  
ay tinukoy:  

 

 Sanggol sa sinapupunan/mga hindi pa pinapanganak na bata– 
tumutukoy sa isang bata sa anumang yugto ng kanyang buhay at 

pag unlad mula sa simula ng unyon ng mga sperm/esperma at ng 
itlog hanggang sa yugto ng kapanganakan;  
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 Concepcion o pagpapabunga– tumutukoy sa oras na ang esperma ay 
ma-fertilize ang mga itlog, na magsisimula ng isang bagong buhay, 

na may isang natatanging buhay at sariling genetic make-up;  
 

 Pagtatanim – tmutukoy sa yugto ng pag-unlad ng buhay ng sanggol, 
na tumatagal ng limang araw pagkatapos ng pagpapabunga, kapag 

ang fertilized na itlog ay mailagay sa ovum.  
 

 Pag-unlad ng sanggol– tumutukoy sa proseso ng pag-unlad ng buhay 
ng tao mula sa mga unyon ng mga esperma at itlog hanggang sa 
kapanganakan ng bata. 

 
 Abortion– ang anumang pagkilos o gawain, sinadya o hindi sinasadya, 

na naglalagay sa panganib, sanhi, o magdala sa kamatayan, pinsala, 
o pagpapatalsik, panghihimasok sa mga likas na pag-unlad ng mga 

sanggol o sanggol sa sinapupunan, tulad nang o sa pamamagitan ng 
"Hilot" (masahe sa tiyan), pangangasiwa ng ilang mga gamot o herbal 

concoctions, higop, hysterectomy, asin iniksyon, hormonal 
kontrasepyon, Intra Uterine Devices (IUD's) o iba pang katulad na 
paraan o mga aparato tulad ng aspirators vacuum o pampalaglag na 

sangkap na ginagamit na isahan o sa kumbinasyon ng iba pang mga 
sangkap.  

 
 Abortive na gawain –abortion na ginagawa ng babae sa sarili o sa 

pamamagitan ng kanyang mga magulang o tagapangalaga, 
manggagamot o hilot o pharmacists na lumalabag sa probisyon ng 
Binagong Kodigo Penal (Articles 256-259).  

 
 Kontraseptibo – anumang aparato o gamot na inilaan o may layunin o 

epektong pumipigil sa paglilihi na resulta ng pakikipagtalik. 
 

 Pampalaglag/Abortifacient– ay anumang aparato, gamot, na 
substansiya o pagsasanay na maaaring makapinsala, manakit, 

makagambala sa natural na pag-unlad, ilagay sa panganib o dahilan 
sa pagpapatalsik o kamatayan ng isang hindi pa isinisilang na bata; 
maliban sa ganoong mga aparato, mga gamot, sangkap o mga 

kasanayan na kung saan ay karaniwang mga medikal na paggamot 
para sa mga medikal na mga kondisyon na nagbabanta sa buhay o 

pisikal na kalusugan ng isang buntis na babae o isang hindi pa 
isinisilang na bata, kapag ginagamit sa paggamot tulad ng mga 

medikal na mga kondisyon, at hindi man ang mga pangunahing 
epekto o layunin ng ganoong aparato, gamot, na substansiya, o 
pagsasanay ay upang maging sanhi ng pagwawakas ng pagbubuntis 

o pagpigil. Abortifacients at Intrauterine Devices (IUD's), at hormonal 
kontrasepyon, pati na rin ang anumang, at lahat ng iba pang mga 

aparato, mga gamot, sangkap o mga kasanayan na mahulog sa loob 
ng nabanggit na kahulugan, kabilang ngunit hindi limitado sa mga 

listahan mula dito, na nakalakip bilang Annex A, listahan ng 
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hormonal na kontraseptibo. Ang listahang ito ay nai-update ayon sa 
pangangailangan ng panahon. 

 
 Pagkatao– tumutukoy sa status na maituturing sa isang hindi pa 

isinisilang na anak mula sa sandali ng paglilihi.  
 

 Karapatan ng magulang– tumutukoy sa mga karapatan ng magulang 
na magbigay o hindi pagbigay ng pahintulot sa menor de edad na 

sumangkot sa anumang desisyon o diskresyon kaugnayan sa hindi 
pa isinisilang na mga anak sa anumang yugto ng kanilang pag-unlad 
sa sinapupunan ng kanilang mga menor de edad na ina.  

 

Seksiyon 5. Paghatid Ng Pangkalusugang Serbisyo  
 

Lahat ng mga serbisyo sa kalusugan na ginagawa sa loob ng teritoryal  
hurisdiksiyon ng BARANGAY kasama ang iba pang institusyon o tao,natural  
man o juridical, Barangay Health Centers at anumang institusyong 

domestic na nag-aalaga sa pangkalusugan , na lisensiyado, kinilala at 
mapagmahal, lalo na sa mga nagpapanatili ng operasyon ng mga pasilidad 

na nag tataguyod ng kalusugan, paghinto, diyagnosis, paggamot, at 
pagaalaga ng mga indibidwal na naghihirap mula sa sakit, pinsala, o 

kapansanan, o nangangailangan ng obstetrical o iba pang mga medikal at 
nursing care ay dapat gumamit lamang ng ligtas, etikal, mabisa, ang legal at 
di- pampalaglag na gamot o mga bawal na gamot o mga makina, kagamitan 

o pamamaraan ng paggamot na hindi magiging sanhi ng pagpapalaglag, 
sadya man ito o hindi sadya.  

 
Para sa proteksyon ng sanggol sa sinapupunan at mga institusyon ng  

kasal at pamilya, walang ireresetang abortifacients ang mga nagbibigay ng 
pangangalaga ng kalusugan sa loob ng teritoryal na hurisdiksiyon ng 
BARANGAY.  

 
Lahat ng mga pondo na budgeted o magagastos ng BARANGAY para 

sa mga programa sa pag suporta sa pagiging responsableng magulang ay 
dapat na eksklusibong ginagamit sa pagtaguyod at pagbibigay ng mabisa at 

subok sa siyensang Natural Family Planning (NFP) na serbisyo sa mga kasal, 
mga abay, at mga ikakasal.  

 

Ang BARANGAY ay dapat pasiglahin, at kung posible, suportahan, sa 
pananalapi at sa kabilang banda, ang pagtatatag ng isa o higit na krisis 

center ng pagbubuntis sa loob ng Barangay, upang magbigay ng tulong, sa 
pamamagitan ng mga pagpapayo, at, kung maaari, mga medikal at materyal  

na suporta ang mga kababaihan na nakakaranas ng isang krisis sa 
pagbubuntis.  
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Seksiyon 6. Bawal na Gawain  
 

Ipinahayag na iligal at labag sa batas para sa:  
 
1. Sinomang natural o juridikal tao na mag-patalastas sa loob ng teritoryal 

na hurisdiksiyon ng BARANGAY sa pamamagitan ng billboard, polyeto, 
leaflets, flyers o katulad na paraan o sa anumang paraan o anyo, ibenta, 

mag-alok para sa libre o iendorso, itaguyod, magreseta o ipamahagi ang 
abortifacients gaya ng nilinaw sa Seksyon 4. Depinisyon ng mga termino  

 
2. Sinomang tao naihatid ang isang hindi pa isinisilang na bata o ng 
kanyang ina sa mga gawain na maaaring ilagay sa panganib o ilantad ang 

mga hindi pa isinisilangna anak o ina sa mga pinsala o kamatayan.  
 

3. Sinomang tao na magsagawa, o magturo sa compulsory sex edukasyon 
nang walang paunang konsultasyon, at nakasulat na pahintulot ng, mga 

magulang o tagapangalaga ng menor de edad sa mga estudyante sa 
anumang paaralan, pampubliko o pribado man sa loob ng teritoryal na 
hurisdiksiyon ng BARANGAY;  

 
4. Anumang pondo ng mga BARANGAY na gamitin para sa pagbili o 

pagkakaloob ng kontraseptibo gaya ng nilinaw sa Seksyon 4. Depinisyon ng 
mga termino , at,  

 
5. Alinman sa BARANGAY o empleyado nito o ang kanyang mga ahensya 
upang mangalap, tanggapin o mamigay ng kontraseptibo gaya ng nilinaw sa 

Seksyon 4. Depinisyon ng mga termino.  
 

Section 7. Mga Parusa  
 
(a) Sinomang taong napatunayang may kasalanan para sa unang paglabag 

sa anumang probisyon ng Seksiyon 6 ng Ordinansa ay may multa na 
halagang hindi mas mababa sa P200 pero hindi lalagpas sa P400; para sa 
ikalawang pagkakasala, siya ay may multa sa halagang hindi mas mababa 

sa P600 at para sa ikatlo at kasunod na pagkakasala, siya ay may multa na 
hindi bababa ng P1,000. Ang mga lumabag sa Ordinansa ay may kaso ding 

sibil na sasagutin sa naapingpartido.  
 

(b) Kung ang taong lumabag sa anumang probisyon ng ordinansa ay isang 
negosyong enterprise, kompanya, korporasyon, o isang institusyong pang-
edukasyon, ang presidente nito, chief executive officer o iba pang mga tao 

na responsable para sa pamamahala at/o pamamalakad ng negosyo sa 
BARANGAY, ay sasagutin ang kaparusahan na ibinigay ng Ordinansang ito, 

at sa karagdagan, ang BARANGAY permit ng nasabing negosyo enterprise, 
kompanya, korporasyon o ng isang pribadong institusyong pang-edukasyon 

sa mga Barangay ay ipinapahayag na walang bisa.  
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Seksiyon 8. Exclusionaryong Probisyon  
 

Ang mga gawa na ipinagbabawal na sa pamamagitan ng binagong 

penal code o sa pamamagitan ng anumang mga espesyal na batas ay 
ibinukod mula sa saklaw ng ordinansa at magiging parusa alinsunod sa 

probisyon ng code o ang mga naaangkop na mga espesyal na batas.  
 

Seksyon 9. Pagbubukod Sugnay  

 
Kung ang anumang probisyon ng Ordinansang ito o bahagi nito ay 

ipinahayag na hindi wasto o labag sa saligang-batas, ang mga natitirang 

mga probisyon ay mananatiling may bisa at nananatiling mapaniil.  
 

Seksyon 10. Pagkakabisa  
 

Sa loob ng tatlong (3) araw mula sa paggawa ng batas ng Ordinansang 

ito, ang Sangguniang Barangay ay magbibigay ng mga kopya nito sa 
Sangguniang Panlungsod ng Lungsod ng Balanga para sa pagsusuri. Kung 
ang Sangguniang Panlungsod ay nabigo sa nararapat na hakbang sa 

Ordinansa sa loob ng tatlumpung (30) araw mula sa pagkatanggap nito, ang 
Ordinansa ay dapat ituring na inaprubahan. Ang ordinansa ay magkakabisa 

sa pamamagitan ng pag-apruba ng Sangguniang Panlungsod at matapos 
ang kanyang pag-paskil sa dalawang hayag na dako, isa sa pasukan ng mga  

Barangay Hall ng Tortugas at isa pang sa isang lugar na madaling Makita o 
accessible sa publiko sa mga BARANGAY sa tatlong (3) magkakasunod na 
linggo at ang kanyang publikasyon sa isang pahayagan ng pangkalahatang 

sirkulasyon para sa isang (1) linggo.  
 

Dumaan at naaprubahan, Ika 25 ng Marso 2011.  
___________________________________________________________________________ 

 
 
Nagpapatunay ng kawastuhan ng nilalaman nito:  

 
 

SGD  
Pamela M. Garcia  

Kalihim  
 
 

Pinagtibay:  
SGD 

Victor A. Baluyot Jr. 
Punong Barangay 

 
SGD         SGD  
Rogelio D. De Guzman      John D. de Guzman  

Kagawad        Kagawad  
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SGD         SGD  
Joselito F. Mendoza      Benjamin P. Larion  

Kagawad        Kagawad  
 

 
SGD         SGD  

Gerardo M. Baluyot      Jerico B. Dalde  
Kagawad        Kagawad  
 

 
SGD         SGD  

Serafin A. Bornolia      Glen Mar M. Garcia  
Kagawad       SK Chairman 

 

Gabay sa pag-unawa 

Sagutin ang tanong batay sa binasang halimbawa. 

 

Katitikan ng Pulong sa_________________________________________________ 

Pangalan ng Organisasyon 

Petsa__________________________________________________________________ 

Lugar ng Pulong _______________________________________________________ 

Mga Dumalo                                                    Mga Hindi Dumalo 

1.                                                                    1. 

2.                                                                     2. 

3.                                                                     3.                                                                                                                                  

 

Nagsimula ang pulong sa ganap na______________________________________ 

Paksa/Agenda 1___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Paksa/ Agenda 2__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Paksa/ Agenda 3__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Natapos ang  pulong sa ganap na__________________________________________ 

Inihanda ni_______________________________________________________________ 

 

 

 

Isagawa 

 Binabati kita! Ngayon ay masusukat naman ang iyong galing 

kung papaano mo ilalapat sa pang-araw-araw na pamumuhay ang iyong 

mga natutuhan. Handa ka na ba? 

  May organisasyon ka na bang kinabibilangan ganito ang 

posibleng senaryo:.  

 Sitwasyon 1: Pagsulat ng katitikan ng Pulong sa loob ng 

kanilang kinabibilangang akademikong organisasyon sa paaralan.  
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Tayahin 

Basahin ang mga sumusunod at kilalanin ang sulating tinutukoy. 

1. Isinasaad dito ang pakay o layunin sa gagawing pulong.  

a. Katitikan ng Pulong                          c. Memorandum  

b. Adyenda                                           d. Liham Pang-negosyo 

2. Tinatawag din itong opisyal na tala ng isang pulong. 

         a. Katitikan ng Pulong                           c. Liham Pang-negosyo 

b. Adyenda                                            d. Memorandum 

3. Nagiging daan ito upang mananatiling nakapokus sa mga bagay na 

tatalakayin sa Pulong.  

          a. Adyenda                                             c. Katitikan ng Pulong 

 b. Memorandum                                     d. Liham Pang-negosyo 

4. Ito ay nagsisilbing talaan o tseklist na lubhang mahalaga upang matiyak 

na ang lahat ng paksang tatalakayin ay kasama sa talaan. 

           a. Liham Pnag-negosyo                          c. Adyenda  

           b. Memorandum                                    d. Katitikan ng Pulong  

5. Napakahalaga na siya ay maging obhetibo at organisado sa pagsasagawa 

nito. 

   a. Essay                                                c. Adyenda    

            b. Liham Pang-negosyo                          d. Katitikan ng Pulong 
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Karagdagang Gawain 

 

a. Sumulat ng katitikan ng pulong tungkol sa kinatawan ng SK na 

tumatalakay sa paggawa ng desisyon. Isaalang-alang din ang maingat, 

wasto, at angkop na paggamit ng wika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamantayan 
4 3 2 1 

1. Mahusay na naisulat ang mga 
kahingian sa pagbuo ng katitikan 
ng Pulong 

4 3 
2 1 

2. Malinaw ang detalye ng adyenda, 
diskusyon, at ang mga naging 
pasya ng pulong. Tiyak ang 
pagkakasunod-sunod ng mga 
usapin ng kabuuang daloy ng 
pulong. 

4 3 2 1 

3. Angkop ang gamit ng Wika 4 3 
2 1 

Kabuuang Puntos     
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Katitikan ng Pulong sa ________________________________ 

Pangalan ng Organisasyon/Departmento/Institusyon 

Petsa 

Lugar ng Pulong 

 

Mga Dumalo                                                Mga Hindi Nakadalo 

1.                                                                  1.  

2.                                                                  2.  

3.                                                                  3. 

4.                                                                  4. 

5.                                                                  5. 

6.                                                   

7.  

 

1     Nagsimula ang pulong sa ganap na________ 

2     Panalangin 

3     Roll-call 

4     (Paksa/Agenda 1) quorum 

5     Katitikan ng MCDC sa nakaraang pagpupulong 

6     Nakalagay sa Resolution na nag-take effect ang resignation noong  

7     mismong araw ng pagre-resign. 

8     Hunyo 23, 2011 iminungkahi ang pagtuturn-over ng lahat ng records 

9     (Paksa/Agenda 2) Pag-uulat ukol sa Pananalapi 

10     Iba na ang Ingat-yaman 

11     Ang cash bank ay nagkakahalaga ng P47, 487.05 

12     Cash on hand P461.00 

13     Pagkakautang na meryenda ng nakaraang Marso 

14     Di matukoy kung magkano ang halaga ng utang sa Always Nine 

15     Canteen. 

16     (Paksa/Agenda 3) Humingi ng paumanhin si G. Patalay di dumalo 

17     Puro pulong, salat sa gawa at accomplishment ang MCDC 

18     Ang pananalapi ay hindi sa paglago o paglaki  

19     Ang membership ba ay yearly o one-time payment lamang 
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20     Ang payment ay yearly ang pagbabayad ng membership  

21     hindi isang beses lamang 

22     (Paksa/Agenda 4) Update mula sa CDA 

23     Bagong Memorandum Circular para sa mga bagong kooperatiba 

24     Tinalakay ang ilang mahahalagang bagay  

25     Laman ng Circular na lahat ng Proponents ng Kooperatiba   

26     Kailangan pumirma sa bawat pahina ng “Articles of Incorporation” at  

27     ang certificate of No Pending Case ay di kasali sa requirements. 

28     Para mabigayan ang CGS ay ang special at regular purpose  

29     Tinalakay kung sakaling magtatago ng sangay ang isang kooperatiba 

30     Article 4 ng RA 9520 

31     Iminungkahi ang paghahanap ng financial Institution 

32     (Paksa/Agenda 5) Oktoberfest Oktubre 31 180th Foundation Day  

33     Liyempo Festival 

34     Maglalagay ng produkto sa mga booth 

35     bawat Kooperatiba makiisa sa event 

36     First sa offer ng UB na course and Trainings na pang-Agriculture 

37     Magandang Proyekto 

38     Livelihood Projects 

39     Pakikipagtulungan ng BSU sa grupo ng Kababaihan 

40      Meat Processing, Baking setting at iba pa 

41     Nagtapos ang pulong sa ganap na _______12:30 PM_________ 

42     Inihanda ni:    May D. Bagui    
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Susi sa Pagwawasto 
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  Sanggunian 

 
Aklat:  

 Filipino sa Piling Larang DepEd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PAHATID-LIHAM 

 Ang Sariling Pagkatutong Modyul na ito ay nilinang ng 

Kagawaran ng Edukasyon, Rehiyong SOCCSKSARGEN na may 

pangunahing layunin na ihanda at tugunan ang pangangailangan sa 

bagong normal. Ang nilalaman ng modyul na ito ay batay sa Most 

Essential Learning Competencies (MELC) ng Kagawaran ng 

Edukasyon. Ito ay pantulong na kagamitan na gagamitin ng bawat 

mag-aaral sa pampublikong paaralan ng Rehiyon XII simula sa taong 

panuruan 2020-2021. Ang proseso ng paglinang ay sinunod sa 

paglimbag ng modyul na ito. Ito ay Bersyong 1.0. Malugod naming 

hinihimok ang pagbibigay ng puna, komento at rekomendasyon. 

 

 

Para sa mga katanungan o puna, sumulat o tumawag sa: 
 
Department of Education - Bureau of Learning Resources (DepEd-BLR) 
 

Ground Floor, Bonifacio Bldg., DepEd Complex 
Meralco Avenue, Pasig City, Philippines 1600 
 

Telefax: (632) 8634-1072; 8634-1054; 8631-4985 
 

Email Address: blr.lrqad@deped.gov.ph * blr.lrpd@deped.gov.ph 
 
 


