
Mga dapat malaman tungkol sa 

CBMSCBMS
SWAK NA DATOS 

PARA SA KOMUNIDAD 
NA MAS MAAYOS

Ang Community-Based Monitoring System (CBMS) ayon
sa Republic Act (RA) 11315 o CBMS Act ay isang

technology-based system na gagamitin sa pangongolekta,
pagpro-proseso at pagba-validate ng mga disaggregated

na datos mula sa mga siyudad at munisipyo. 
 

Ang mga datos na ito ay gagamiting basehan para sa
pagpaplano, pagpapanukala, at pagpapatupad ng mga

programa na may kinalaman sa pagpapaunlad ng
kabuhayan ng bawat lungsod at bayan, at ng bawat may

sambahayang Pilipino.

PSAgovphpsa.gov.ph/cbms PSAgovph



     Ang mga benepisyo ng CBMS ay may kaugnayan sa kaunlaran ng bawat
miyembro ng sambahayan. Ang mga impormasyon na makakalap mula sa CBMS ay
tumutugon sa iba’t ibang aspeto ng pamumuhay tulad ng kalusugan, nutrisyon,
tubig, sanitasyon, pabahay, edukasyon, kita, trabaho, seguridad, at pakikipag-
ugnayan o pakikilahok.

Mga Layunin ng CBMS

Mangalap ng bago at disaggredated data na kailangan
sa pagtukoy sa mga benipisyaryo ng mga programa ng
pamahalaan
Magsagawa ng mas komprehensibong pagsusuri ukol sa
kahirapan at pagbibigay-priyoridad base sa
pangangailangan
Maglaan ng mga impormasyon para sa sistema ukol sa
paggastos sa pondo ng bayan upang masiguro na
mapupunta ang tamang alokasyon ng pamahalaan sa
mga lugar at populasyong na mas nangangailangan nito

Ang CBMS Council

Upang maisakatuparan ang mga
hangarin, layunin at mga probisyon na
kinapapalooban ng CBMS, isang
konseho ang naitatag na
kinabibilangan ng Philippine Statistics
Authority (PSA) bilang tagapanguna
(Chair), kasama ang mga ahensya ng
Department of the Interior and Local
Government (DILG) at Department of
Information and Communications
Technology (DICT) bilang mga
miyembro.

         Mula sa CBMS, makakagawa ng mga tamang
programa at polisiya ng mga basic services para
sa lahat. Gamit ang datos, matutukoy din ang mga
nararapat na benepisyaryo ng mga social
protection programs para sa pinabuting kalidad ng
buhay.

Partisipasyon ng mga LGU 
sa Implementasyon ng CBMS

Data Privacy at Security

CBMS

Mahalaga ang papel ng bawat LGU sa CBMS. Base sa
Implementing Rules and Regulations (IRR) ng CBMS Act,
ang mga lungsod at munisipyo ang siyang pangunahing
awtoridad sa pangangalap ng datos, alinsunod sa
ipinapatupad na mga alintuntunin, reglamento, proseso at
iba pang statistical standards.

Ang mga datos na makakalap ay maaaring gamitin ng
mga LGU sa proseso  ng pagpaplano, pagbabadyet, pati
na rin sa disaster risk reduction and management
measures. Ang bawat lungsod at munisipalidad ay
maaaring magkaroon ng sariling  CBMS database. Ang
PSA ay nararapat na magkaroon ng lahat ng datos mula
sa mga lungsod at munisipalidad upang magkaroon ng
National CBMS Databank ng lahat ng pinagsama-samang
impormasyon.  

Sec. 19 ng RA 10173
Sec. 26 ng RA 10625
Sec. 10 ng RA 11315

Mahalaga ang pagiging pribado ng
mga impormasyon mula sa bawat
interview na isasagawa. Dapat na
ipagbigay-alam sa mga respondents
ang tungkol sa pagiging confidential
ng mga impormasyong ibabahagi nila
para sa CBMS. 

May mga isinasagawang mga
paraan upang mapanatili ang
seguridad ng lahat ng personal na
impormasyon. Ang CBMS ay
sumusunod sa mga batas na
tumutugon sa data privacy:


