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ARALING PANLIPUNAN  9 
 

Pangalan: ________________________________ Petsa: ____________________ 

 

Baitang: ________________________________ Pangkat: __________________ 

 

 

 

Markahan: UNANG MARKAHAN  Linggo: 8 SSLM No. 6 

 

MELC(s): Naipagtatanggol ang mga karapatan at nagagampanan ang mga 

tungkulin bilang isang  mamimili. 

 

➢ Pamagat ng Textbook/LM na Pag-aaralan: Ekonomiks-Modyul Para Sa 

Mag-aaral Yunit I 

➢ Kabanata: 1 Pahina: 73-75      Paksa: MGA KARAPATAN AT TUNGKULIN   

                                                                BILANG  ISANG MAMIMILI 

➢ Layunin:  

1. Nakabubuo ng mga hakbang kung paano ipagtanggol ang mga karapatan. 

2. Nagagampanan ang tungkulin bilang isang mamimili batay sa nakasaad 

sa batas                

 

 

 

 

 

KARAPATAN NG MGA MAMIMILI 

      Nakatakda sa Republic Act 7394 (Consumer Act of the Philippines) ang 

mga kalipunan ng mga patakarang nagbibigay ng proteksyon at 

nangangalaga sa interes ng mamimili. Itinatadhana ng batas na ito ang mga 

pamantayang dapat sundin sa pagsasagawa ng negosyo at industriya. 

     Ang kagawaran ng Kalakalan at Industriya (Department of Trade and 

Industry o DTI) ay naglabas ng walong karapatan ng mga mamimili upang 

maging gabay sa kanilang transaksyon sa pamilihan. 

1. Karapatan sa mga pangunahing pangangailangan 

      May karapatan sa sapat na pagkain, pananamit, masisilungan, 

pangangalagang pangkalusugan, edukasyon at kalinisan upang 

mabuhay 

Tuklasin Natin 
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2. Karapatan sa Kaligtasan 

     May karapatang bigyan ng katiyakang ligtas at mapangalagaan ka 

laban sa pangangalakal ng mga panindang makasasama o 

mapanganib sa iyong kalusugan. 

3. Karapatan sa Patalastasan 

     May karapatang mapangalagaan laban sa panlilinlang, madaya at 

mapanligaw na patalastas , mga iteketa at iba pang hindi wasto at 

hindi matapat na gawain. 

4. Karapatang Pumili 

      May karapatang pumili ng iba’t-ibang produkto at paglilingkod sa 

halagang kaya mo. Kung ito ay monopolisado ng pribadong kompanya 

man, dapat na magkaroon ka ng katiyakan sa kasiya-siyang uri at 

halaga ng produkto nila. 

5. Karapatang Dinggin 

     May karapatang makatiyak na ang kapakanan ng mamimili ay 

lubusang isinaalang-alang sa paggawa at pagpapatupad ng anumang 

patakaran ng pamahalaan 

6. Karapatang Bayaran at Tumbasan sa anumang kapinsalaan 

      May karapatang bayaran at tumbasan sa ano mang kapinsalaan 

na nagbuhat sa produkto na binili mo. May karapatan kang 

mabayaran sa mababang uri ng paninda o paglilingkod na ibibigay. 

7. Karapatan sa pagtuturo tungkol sa Pagiging Matalinong Mamimili 

     May karapatan sa consumer education, nagtatanong at 

nagtatanggol sa iyong karapatan. Ito ay nagtataglay ng karapatan sa 

katalinuhan at kaalaman na kinakailangan upang makagawa ng 

hakbanging makatutulong sa mga desisyongpangmamimili. 

8. Karapatan sa Isang Malinis na Kapaligiran 

     May karapatan sa kalayaan, pagkakapantay-pantay at sapat na 

mga kalagayan sa buhay na nagbibigay pahintulot sa isang marangal 

at maayos na pagkatao at ikaw ay may malaking pananagutan na 

pangalagaan at pagbutihin ang iyong kapaligiran para sa kalusugan 

at kinabukasan ng ating saling lahi. 

 

Limang Pananagutan ng Mamimili 

      Ang Kagawaran ng Kalakalan at Industriya ay nagpalaganap rin ng 

limang pananagutan ng mga mamimili. Ang sumusunod ang mga 

pananagutang  binanggit: 

1. Mapanuring Kamalayan- ang tungkuling maging listo at mausisa 

tungkol sa kung ano ang gamit, halaga, at kalidad  ng mga paninda 

at paglilingkod na ating ginagamit. 
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2.  Pagkilos- ang tungkuling maipahayag ang ating sarili at kumilos 

upang makatiyak sa makatarungang pakikitungo. Kung tayo’y 

mananatili sa pagwawalang-bahala, patuloy tayong 

pagsasamantalahan ng mga mandarayang mangangalakal. 

3. Pagmamalasakit na Panlipunan- ang tungkulin na alamin kung ano 

ang ibubunga ng ating pagkonsumo ng mga kalakal at serbisyo sa 

ibang mamamayan, lalo na ang pangkat ng maliliit o walang 

kapangyarihan, maging ito ay lokal, pambansa, o pandaigdig na 

komunidad. 

4. Kamalayan sa Kapaligiran- ang tungkulin na mabatid ang 

kahihinatnan ng ating kapaligiran bunga ng hindi wastong 

pagkonsumo. Kailangang pangalagaan natin ang ating likas na 

kayamanan para sa ating kinabukasan. 

5. Pagkakaisa – ang tungkuling magtatag ng samahang mamimili upang 

magkaroon ng lakas at kapangyarihang maitataguyod at 

mapangalagaan ang ating kapakanan. 

 

 

 

 

 

 

Gawain 1: WORD MAP 

Panuto : Punan ang word map ng konsepto mula sa nabasang mga paksa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subukin Natin 

WALONG 

KARAPATAN  NG 

MAMIMILI 



 

4                                                                      GSC-CID-LRMS-FSSLM, v.r. 03.00, Effective June 14, 2021 

 

 

 

Gawain 2: Karapatan Mo! Ipaglaban Mo! 

Panuto: Isulat sa katapat na kahon ang mga hakbang kung paano 

ipagtatanggol ng isang mamimili ang kanyang karapatan laban sa mga 

negosyanteng umaabuso nito. 

SITWASYON HAKBANG NA NARARAPAT 

GAWIN     

1. Nagbayad ng malaking halaga si  

    Mark  sa isang on-line selling ng 

    sapatos sa pag-aakalang branded 

ito. 

 

2. Sumabog ang bagong biniling  

gulong 

    ni Robert sa kanyang kotse. 

 

3. Nakabili ng pekeng gamot si Ana sa 

   isang maliit na botika sa palengke. 

 

4. Napilitang bumili ng damit si Dolly 

    dahil nakasimangot na ang tindera 

    sa tagal ng kanyang pagpili.  

 

5. Tumanggi ang may-ari ng tindahan 

    Sa hiling ni Anton na makapili ng 

   bibilhing isang sakong bigas. 

   

 

 

Isagawa Natin 
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Ipagpalagay na ikaw ay nakabili o nakagamit ng produkto o serbisyo 

na binabanggit sa ibaba. Gumawa ng letter of complaint na ipaparating sa 

kinauukulang ahensiya ng pamahalaan (Department of Trade and Industry). 

Mamili lang ng isang sitwasyon. Isulat ito sa espasyo sa ibaba. 

1. Depektibong cellphone 

2. Lipstick na naging sanhi ng pamamaga ng iyong labi 

3. Double dead na karne ng manok 

4. Maling timbang ng bigas 

5. Serbisyong rebonding na naging sanhi ng pagkasunog ng iyong buhok 

 

 

________________________ 

 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

 

_____________________ 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

_____________________ 

_____________________ 

 

 

 

______________________________ 

Pangalan at Lagda ng Nagreklamo 

Ilapat Natin 
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Bernard R. Balitao, Martiniano D. Buising, Edward D.J. Garcia, Apollo D. De 

Guzman, Juanito l. Lumibao Jr., Alex P. Mateo, Irene J. Mondejar. Ekonomiks, 

Batayang Aklat ng Deped-Bureau of Learning Resources (DepEd-BLR) Meralco 

Avenue, Pasig City. 

 

 

 

Pamantayan sa Pagmamarka 

 

   Kriterya 

Napakahusay 

     (5 pts) 

 

Mahusay 

     (3 pts)  

Kailangang 

Magsanay 

    (2 pts) 

   Nilalaman Napakalawak ng 
impormasyong 

ibinigay 

Malawak ang 
impormasyong 

ibinigay 

Hindi tiyak ang 
impormasyong 

ibinigay 

  Paglalahad Napakalinaw at 

napakaayos ng 
paglalahad 

Malinaw at 

maayos ang 
paglalahad 

Hindi gaanong 

malinaw at 
maayos ang 

paglalahad 
   Kaayusan Napakaayos ang 

pagkasunod-

sunod ng mga 
impormasyon 

Maayos ang 
pagkasunod-

sunod ng mga 
impormasyon 

Hindi gaanong 
maayos ang 

pagkasunod-
sunod ng 

impormasyon 
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