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NATIONAL DISASTER COORDINATING COUNCIL 
(NDCC)
Website:  www. ndcc.gov.ph  
Email: dopcen@ndcc.gov.ph/info@ndcc.gov.ph
Telepono: (02) 911-5061 to 65 or 912-5668

Ang NDCC ay ang pinakamataas na ahensyang namamahala sa 
programang paghahanda sa mga disaster, pagbibigay ng mga relief 
at rehabilitasyon, at pagbibigay ng kakayahan sa bansa, probinsya, 
munisipalidad/siyudad hanggang sa mga lebel ng barangay sa 
ambang panganib. Ito ay nasa ilalim ng Office of the Civil Defense 
(OCD). Ang ahensyang ito ay nakikipag-ugnayan sa iba’t-ibang 
ahensya ng gobyerno na maaaring makatulong sa pagpapatupad 
ng kanilang mga programa.

PHILIPPINE INSTITUTE OF VOLCANOLOGY AND 
SEISMOLOGY (PHIVOLCS)
Opisina:  C. P. Garcia Ave., UP Campus, Diliman, Quezon City
Website:  www.phivolcs.dost.gov.ph 
Telepono: (02) 426-1468
Telefax: (02) 926-7749, 926-3229, 929-8366

Ang PHIVOLCS ay isang ahensya ng gobyerno sa ilalim ng 
Department of Science and Technology. Sila ang nag-aaral at 
nagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa mga panganib kaugnay 
ng pagputok ng bulkan at lindol. 

PHILIPPINE ATMOSPHERIC, GEOPHYSICAL AND 
ASTRONOMICAL SERVICES (PAGASA)
Opisina:  PAGASA-DOST WFFC Complex,        
NDRB Bldg.,  Agham Rd., Diliman, Quezon City 
Website:  www.pagasa.dost.gov.ph
Telepono:  (02) 927-3348      
Telefax No: (02) 922-1992
Email: Weather Service Chief - rtperez1@yahoo.com

Ang PAGASA ay tumututok sa pagkuha ng datos ukol sa kalagayan 
ng panahon at mga pagbaha o pagtaas ng tubig. Nagbibigay sila 

Disaster Risk Management sa lebel ng komunidad para ang mga 
naninirahan dito ay maging matatag at ligtas laban sa disaster.

CITIZEN’S DISASTER RESPONSE CENTER (CDRC)
Opisina:  72-A Times Street, West Triangle Homes, Quezon City
Website: www.cdrc-phil.org.ph
Telepono: (02) 929-9822, 924-0386, 928-7860
Email: cdrc@mydestiny.net

Ang CDRC ay isang NGO na nagsimula at patuloy na 
sumusuporta sa pagpapalaganap ng pang-komunidad na 
disaster risk management. Ang organisasyong ito ay tumutulong 
sa pagresponde sa mga panahon ng sakuna, pagtulong sa 
rehabilitasyon sa pangkabuhayan, pag-aayos ng mga bahay at 
pagtatanim sa mga bundok, pagpapalaganap ng kaalaman tungkol 
sa sosyal na paghahanda at pagtugon sa panahon ng panganib at 
pagpapatatag ng komunidad laban sa panganib. 

OXFAM
Opisina:  95-A Malumanay Street, Teacher’s Village, Diliman, 

Quezon City
Website: //www.oxfam.org.uk/

what_we_do/where_we_work/philippines/index.htm
Telepono: (02)921-7203     
Telefax: (02)927-0499
E-mail: manila@oxfam.org.uk

Pagkatapos ng pananalansa ng baha sa Quezon, tumulong ang 
OXFAM sa pagtugon sa pangangailangang patubig at sanitasyon 
sa Infanta at General Nakar.

Sila ay tumulong sa rehabilitasyon ng mga tahanan, paglilinis 
ng putik sa kalsada, irigasyon, kanal at pampublikong gusali.
Nagbibigay din sila ng mga pagsasanay para sa komunidad para 
sa pagpapalaganap ng kaalaman at kakayahan para maghanda, 
iwasan o bawasan ang epekto at tumugon ng pagdating ng mga 
panganib.
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ng pagtataya ng panahon at ng mga lugar na dadaanan ng bagyo, 
24-oras na pagbuhos ng ulan, pagtaas ng dagat, at ulat ng mga 
naapektuhan o nasira ng natural na panganib. 

MINES AND GEOSCIENCES BUREAU (MGB)
Opisina: MGB Compound, North Avenue, Diliman, Quezon City 
Website: www.mgb.gov.ph 
Telepono: (63-2) 928-8642 / 920-9120

Ang Mines and Geosciences Bureau (MGB) ay ang ahensyang 
namamahala sa pagmimina at mga lupaing pagmiminahan ng 
bansa. Kumukuha ang ahensyang ito ng mga datos patungkol 
sa komposisyon at istraktura ng lupa at gumagawa sila ng mga 
mapang nagpapakita ng mga lugar na naaapektuhan ng panganib 
gaya ng pagtabag na sanhi ng pag-ulan o paglindol.

PHILIPPINE NATIONAL RED CROSS (PNRC)
Opisina:  4/F PNRC Building, Bonifacio Drive, Port Area, Manila 
Website: www.redcross.org.ph
Telepono: (02)  527-0000 local 134 (Staff), 

132 (Manager), 133 (Radio Room)
Telefax: (02) 5270864

Sa panahon ng pagdating ng sakuna, kadalasan, ang PNRC ang 
kadalasang nauuna sa pagsaklolo. Bukod dito nagiging katuwang 
na rin sila sa panahon ng rehabilitasyon. 

CENTER FOR DISASTER PREPAREDNESS (CDP)
Opisina:  Basement, Admin Building, College of Social Work 

and Community Development Building, University of the 
Philippines-Diliman, Quezon City

Website: www.cdp.org.ph
Telepono: (02) 926-6996
Email: cdp@info.com.ph

Ang CDP ay isang non-government organization (NGO) na 
tumutulong sa ibang NGO, PO, komunidad at ahensya ng 
pamahalaan o mismong lokal na pamahalaan para  mapalakas 
ang kanilang kakayahan sa DRM. Layon nilang itaguyod ang 

May mga institusyon at organisasyong tumutulong sa pagpapalaganap at pagsasanay sa iba’t ibang hakbang sa Disaster Risk Management (DRM) kagaya ng pag-iwas 
sa malakas na epekto nito, paghahanda, pagtugon at pag-ahon.  Bukod sa mga naitakda ng batas na sangay ng lokal na pamahalaan na tutugon sa disaster gaya 

ng Municipal Disaster Coordinating Council (MDCC) at Barangay Disaster Coordinating Council (BDCC),  may ilang mga ahensyang maaaring maging katuwang ng mga 
komunidad, lokal na pamahalaan o mga kumpanya sa DRM.

MGA KAAGAPAY SA PAGDATING NG PANGANIB
KINALAP NI BERYL BAYBAY
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