
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLARIDEL WATER DISTRICT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CITIZEN’S CHARTER 

 

 



  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLARIDEL WATER DISTRICT 

 

 

 

 

 

 

 

 

CITIZEN’S CHARTER 

 

2022 (1st Edition) 



 

 
 

 
 

2 

I. MANDATO 
 

Ang Plaridel Water District (PLAWD), isang Government-Owned and Controlled 
Corporation na itinatag noong Marso 2, 1987, na direktang nakakuha ng awtoridad 
mula sa Provincial Water Utilities Act of 1973, o karaniwang kilala bilang Presidential 
Decree No. 198 sa pamamagitan ng pagpapalabas ng Conditional Certificate of 
Conformance (CCC) No. 277 ng LWUA ay ipinag-uutos na gawin ang sumusunod 
sa pagpapatotoo: 

 

1. Kunin, kabitan, pagbutihin, panatilihin at patakbuhin ang sistema ng supply ng 
tubig para sa mga domestic, komersyal at pang-industriya na gamit para sa 
mga residente at mamamayan ng Bayan ng Plaridel, Bulacan at sa nasasakop 
nito; 

 

2. Nagsasagawa ng iba pang mga gawain at pagpapatakbo para sa maayos na 
operasyon at pagpapaunlad ng mapagkukunang tubig. 

 

II. BISYON 
 

Isang respetadong organisasyon na may mahuhusay at mapagkakatiwalaang 

kawani na may layuning makapagbigay ng mataas na kalidad na paglilingkod para 

sa isang progresibo, maunlad, at patuloy na dumadaloy na tubig. 

 

III. MISYON 
 

Makapagbigay ng ligtas, dalisay at patuloy na dumadaloy na tubig sa lahat ng mga 

taga-tangkilik sa pinakamababang halaga. 

 

IV. PANUNUMPA SA PAGGANAP NG TUNGKULIN 
 

Kaming mga opisyal at kawani ng Plaridel Water District ay nanunumpang 

maglilingkod nang wagas at magbibigay ng ligtas, dalisay at patuloy na dumadaloy 

na tubig sa pinakamababang halaga. 

 

ARAW AT ORAS NG SERBISYO 

7:00 n.u. – 5:00 n.h. 

NO NOON BREAK 

LUNES - BIYERNES 
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1. PAGPAPAKABIT NG BAGONG KONEKSYON 

 
Ang serbisyong ito ay naglalayon na makatulong na magkaroon ng ligtas at 
dalisay na tubig. 
 
Ang serbisyo ay bukas sa lahat ng residente ng bayan ng Plaridel. 
 

Opisina o Dibisyon Plaridel Water District – Commercial Division 

Klasipikasyon Simple 

Uri ng transakyon G2C – G2B 

Sino ang pwedeng 
magrequest 

Residente ng Plaridel 

TALAAN NG MGA KAILANGAN SAAN KUKUNIN 

1. Sedula Sa Munisipyo o Opisina ng Barangay  

2. Sanitary/Plumbing Permit Sa Tanggapan ng Municipal Engineer 

3. Orihinal at photocopy ng I.D. ng 
nag-aapply na konsesyonaryo 
tulad ng: 

a. Lisensya 
b. SSS UMID Card 
c. Passport 
d. PRC License 
e. Senior Citizen’s ID 
f. Philhealth ID 
g. Voter’s ID 
h. Postal ID 

Mga Tanggapan ng Gobyerno: 
a. Land Transportation Office(LTO) 
b. Social Security System 
c. Department of Foreign Affairs 
d. Professional Regulatory 
Commission 
e. Local Government Unit- Sariling 
kopya ng ID ng nag-aapply na 
Konsesyonaryo 
f. Philippine Health Insurance 
Corporation (PhilHealth) 
g. Commission on Election 
(COMELEC) 
h. Philippine Postal Corporation 
(PhilPost) 

4. Katunayan ng Pagmamay-ari 
(Kahit ano sa mga sumusunod: 
Titulo ng Lupa o resibo sa 
pagbabayad ng buwis ng taong 
kasalukuyan) 

Kopya ng titulo ng lupa mula sa may-
ari ng lupa o resibo ng pagbabayad 
ng buwis sa lupa galing sa Munisipyo 

5. Kung ang aplikante ay hindi ang 
tunay na may-ari ng lupa, humingi 
ng sulat pahintulot mula sa tunay 
na may-ari ng lupa 

Sa may-ari ng lupa 
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6. Clearance kung residente ng Brgy. 
Culianin at mga nakatira sa 
Sapphire Homes sa Brgy. San Jose 

Bustos Water District 

7. Clearance o certificate kung 
residente ng Rocka Village 

Rocka Developer Rocka Villa Realty 
and Development Corporation 

8. Ang aplikante ay kinakailangang 
dumalo sa isang oras (1) na 
seminar na ginaganap tuwing 
Lunes hanggang Biyernes sa 
pagitan 8:00 n.u. hanggang 4:00 
n.h. 

Sa opisina ng PLAWD 

 
 

MGA HAKBANG 
TAGAHATID 
SERBISYO 

KABAYARAN 
LAAN NA 

ORAS 

TAONG 
NAKATALAG

A 

1. Ibigay ang 
kumpletong 
dokumento at 
sagutan ang 
application 
form. 

1. I-encode at i-print 
ang Water Service 
Application, kontrata 
at Memorandum 
Receipt. 

Wala 18 minuto 
Customer 
Service 

Assistant 

2. Lagdaan 
matapos 
suriin kung 
tama ang 
detalye ng 
kontrata. 

2.1 Suriin ang mga 
dokumento kung 
kumpleto at 
nalagdaan. 
 
2.2 Alamin ang 
lugar na 
pagkakabitan ng 
koneksyon. 
 
2.3 Ipaalam ang 
tungkol sa seminar 
at inspeksyon. 
 
2.4 Pagbayarin sa 
kahera ng 
application fee. 

Wala 5 minuto 
Customer 
Service 

Assistant 
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3. Ipakita ang 
application 
form at 
magbayad 
ng 
application 
fee. 

3.1 Tanggapin ang 
bayad at bigyan 
ng Opisyal na 
Resibo. 
 
3.2 Ipabalik ang 
dokumento sa 
Customer Service. 

Php100.00 3 minuto Kahera 

4. Pagtatapos 
ng 
transaksyon. 

4. Paalalahanan 
ang 
konsesyonaryo na 
magkakaroon ng 
inspeksyon. 

Wala 3 araw Inspektor 

5. Ipakita ang 
kopya ng 
Materials 
Requisition 
Slip upang 
malaman 
kung 
magkano 
ang 
babayaran. 

5.1 Tuusin ang 
halaga ng 
Installation Cost at 
materyales. 
 
5.2 Ipaalam sa 
aplikante ang 
halaga nito  
 
5.3 Pagbayarin sa 
kahera. 

Base sa 
halaga ng 

tuos ng 
materyales 

na 
gagamitin 

10 
minuto 

Customer 
Service 

Assistant 

6. Pumunta sa 
kahera para 
sa 
pagbabayad. 

6. Tanggapin ang 
bayad at bigyan 
ng opisyal na 
resibo. 

Halaga ng 
tuos 

5 minuto Kahera 

7.Instalasyon ng 
water service 
connection. 

7.1 Ipapakita ng 
mga tubero isa isa 
ang mga 
materyales na 
gagamitin bago 
ikabit. 
 
7.2 Pagkatapos ng 
pagkakabit ay 
pipirmahan ng 
may-ari ang 
survey ukol sa 
ayos ng 
pagkakagawa. 

Wala 7 araw 
Mga tubero 
ng PLAWD 
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KABUUAN 
PhP 100.00 
at tuos ng 
materyales 

10 araw, 
41minuto 

- 

 

2. PAG-AAPLAY NG BALIK-KONEKSYON 
 
Ang serbisyong ito ay para muling maikabit ang mga naputol na koneksyon ng 
tubig. 
 
Bayaran nang buo ang water bill, reconnection fee at kung may iba pang bayarin. 
 

Opisina o Dibisyon Plaridel Water District – Commercial Division 

Klasipikasyon Simple 

Uri ng transakyon G2C – G2B 

Sino ang pwedeng 
magrequest 

Konsesyonaryo ng PLAWD 

TALAAN NG MGA KAILANGAN SAAN KUKUNIN 

Application for Reconnection at 
Memorandum Receipt 

Customer Service Assistant 

 

MGA HAKBANG 
TAGAHATID 
SERBISYO 

KABAYARAN 
LAAN NA 

ORAS 
TAONG 

NAKATALAGA 

1. Pumunta sa 
Customer 
Service 
Section at 
lagdaan 
ang 
kaukulang 
dokumento. 

1.1 Ihanda ang 
application for 
reconnection at 
Memorandum 
Receipt. 

1.2 Palagdaan 
sa aplikante at 
pagbayarin sa 
teller. 

Wala 5 minuto 
Customer 
Service 

Assistant 

2. Bayaran 
nang buo 
ang water 
bill (kung 
mayroon), 
reconnection 
fee at kung 
may iba 
pang 
bayarin. 

2.1 Tanggapin 
ang bayad at 
bigyan ng 
Opisyal na 
Resibo. 

2.2 Ipabalik 
ang 
dokumento sa 
Customer 
Service. 

Hindi bayad 
na Water Bill 

 
Reconnection 

Fee: 
 

Php150.00 
(kapag naputol 
ang serbisyo 
ng isang taon 

pababa) 
 

5 minuto Teller 
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3. PANSAMANTALANG PAGPAPAPUTOL NG KONEKSYON NG TUBIG 
 

Ang pansamantalang pagpapaputol ng koneksyon ng tubig ay nangangailangan 
ng paglagda sa service request form at pagbabayad ng kaukulang bayarin. 
 

Opisina o Dibisyon Plaridel Water District – Commercial Division 

Klasipikasyon Simple 

Uri ng transakyon G2C – G2B 

Sino ang pwedeng 
magrequest 

Konsesyonaryo ng PLAWD 

TALAAN NG MGA KAILANGAN SAAN KUKUNIN 

1. Kasalukuyang Water Bill notice o 
lumang Water Bill notice kung 
walang kopya ng bago. 

Sariling kopya o kung wala ay maaaring 
humingi ng kopya sa Customer Service 

Assistant. 

Php500.00 
(kapag 

permanteng 
naputol ang 
serbisyo o 
naputol ng 
higit isang 

taon) 
 

At kung 
mayroon pang 
ibang bayarin. 

3. Pagbabalik-
koneksyon 

3.1 Ipagbigay-
alam sa may-
ari ang 
pagbabalik-
koneksyon. 
 
3.2 
Papirmahin sa 
reconnection 
order. 

Wala 2 araw 
Tubero ng 
PLAWD 

Kabuuan: 

Depende sa 
nakasaad sa 
taas na 
bahagi 

2 araw, 
10minuto 

- 
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2. Kopya ng titulo ng lupa  
     (Kung ang aplikante ay hindi ang 

tunay na may-ari ng lupa, 
kailangan ng sulat pahintulot 
mula sa tunay na may-ari ng 
lupa). 

Sariling kopya o kopya mula sa tunay 
na may-ari ng lupa. 

3. Original at photocopy ng I.D. ng 
konsesyonaryo tulad ng 
Lisensya, Voter’s ID, SSS, GSIS 
at iba pang pagkakakilanlan na 
mula sa tanggapan ng 
pamahalaan. 

Sariling kopya ng ID ng Konsesyonaryo 

 
 

MGA HAKBANG 
TAGAHATID 
SERBISYO 

KABAYARAN LAAN NA ORAS 
TAONG 

NAKATALAGA 

1. Pumunta sa 
Customer 
Service 
Section at 
lagdaan ang 
service 
request 
form. 

1.1 Ihanda 
ang service 
request form.  
 
1.2 
Pagbayarin 
ang kliyente 
sa teller. 

Wala 5 minuto 
Customer 
Service 

Assistant 

2.   Bayaran 
nang buo 
ang water 
bill (kung 
mayroon) at 
iba pang 
bayarin. 

2.1 Tanggapin 
ang bayad at 
bigyan ng 
Opisyal na 
Resibo. 

Ipabalik ang 
dokumento sa 
Customer 
Service. 

Hindi bayad 
na Water 
Bill (kung 

mayroon) at 
Php200.00 
na Request 

for 
Disconnec-

tion fee 

5 minuto Teller 
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3. Pagputol ng 
koneksyon 
sa tubig 

3.1 Ipagbigay-
alam sa may-
ari ang 
pagputol ng 
koneksyon 
 
3.2 
Papirmahin sa 
disconnection 
order 

Wala 2 araw 
Tubero ng 
PLAWD 

Kabuuan: 
Hindi bayad 
na water bill 
at PhP200 

2 araw, 10 
minuto 

- 

 

4. KAHILINGAN PARA SA PAGSASAAYOS NG MGA NASIRA/INSPEKSYON 
 
Ito ay tumutugon sa kahilingan ng mga taga-tangkilik para sa pagsasaayos tulad 
ng: 
a. Reklasipikasyon (Reclassification) 
b. Muling Pagbasa ng metro dahil sa mataas na konsumo 
c. Pagpapalit ng Account Number / Zone Number / Book Number 
d. Pagpapalit ng Account Name 
e. Pagpapalit ng laki ng metro 
f. Bacteriological Test 
g. Pagpapalit ng Metro 
h. Kalibrasyon ng Metro 
i. Relokasyon ng Metro 
j. Paglipat ng Service Line  
k. Paggawa ng mga tagas 
l. Inspeksyon para sa ilegal na koneksyon 
m. Pagpapatapon ng tubig 
n. Pagpapalit ng Gate Valve 
 

Opisina o Dibisyon 
Plaridel Water District – Commercial Division at 
Engineering at Technical Division 

Klasipikasyon Simple 

Uri ng transakyon G2C – G2B 

Sino ang pwedeng 
magrequest 

Konsesyonaryo ng PLAWD 

TALAAN NG MGA KAILANGAN SAAN KUKUNIN 

1. Kasalukuyang Water Bill notice 
o lumang Water Bill notice kung 
walang kopya ng bago 

Sariling kopya o kung wala ay maaaring 
humingi ng kopya sa Customer Service 
Assistant. 
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2. Original at photocopy ng I.D. ng 
konsesyonaryo tulad ng 
Lisensya, Voter’s ID, SSS, GSIS 
at iba pang pagkakakilanlan na 
mula sa tanggapan ng 
pamahalaan 

Sariling kopya ng ID ng Konsesyonaryo 

 

MGA HAKBANG 
TAGAHATID 
SERBISYO 

KABAYARAN 
LAAN NA 

ORAS 
TAONG 

NAKATALAGA 

1. Pumunta sa 
Customer 
Service at 
sabihin ang 
nais na 
ipagawa at 
lagdaan ang 
Maintenance 
Order Form. 

1.Ihanda ang 
kauukulang 
Service 
Request 

Wala 5 minuto 
Customer 
Service 

Assistant 

2. Pumunta sa 
teller kung may 
babayarang 
materyales o 
iba pang 
bayarin 

2.1 Tanggapin 
ang bayad at 
bigyan ng 
Opisyal na 
Resibo 
 
2.2 Ipabalik sa 
Customer 
Service ang 
dokumento. 

Depende sa 
halaga ng 
materyales 

na 
gagamitin 

 
o 
 

Php200.00 
(Inspection 
fee para sa 
relokasyon 
ng metro o 
paglipat ng 
service line)   

 
o 
 

Php100.00 
(Application 
fee para sa 
pagpapalit 
ng Account 

Name o 
Ownership) 

5 minuto Teller 

3. Inspeksyon  
ayon sa klase 
ng service 
request  

 
at/o 

 

Ipagbigay-alam 
sa 
konsesyonaryo 
ang kaukulang 
paggawa at 
papirmahin sa  

Wala 3 araw 

Inspektor  
 

at/o 
 

tubero ng 
PLAWD 
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Paggawa/ 
pagkukumpuni 

Service 
request form 

Kabuuan: 

Depende sa 
nakasaad 
sa taas na 

bahagi 

3 araw,10 
minuto 

- 

 

5. PAGBABAYAD NG WATER BILL 
 
Ito ay naglalahad ng serbisyo ukol sa pagbabayad ng water bill ng mga 

konsesyonaryo. 

Opisina o Dibisyon Plaridel Water District – Commercial Division 

Klasipikasyon Simple 

Uri ng transakyon G2C – G2B 

Sino ang pwedeng 
magrequest ng 
serbisyo 

Konsesyonaryo ng PLAWD 

TALAAN NG MGA KAILANGAN SAAN KUKUNIN 

1. Kasalukuyang Water Bill notice o 
lumang Water Bill notice kung 
walang kopya ng bago 

Sariling kopya o kung wala ay maaaring 
humingi ng kopya sa Customer Service 
Assistant. 

2. Promissory note kung hulugan 
ang paraan ng pagbabayad  

Sariling kopya  

 

MGA HAKBANG 
TAGAHATID 
SERBISYO 

KABAYARAN 
LAAN NA 

ORAS 
TAONG 

NAKATALAGA 

1. Pumunta sa 
teller at ibigay 
ang Water Bill 
notice. 

1.1 I-encode 
ang account 
number at suriin 
ang account 
name at halaga 
ng babayaran 
 
1.2 Tanggapin 
ang bayad at 
bigyan ng 
Opisyal na 
Resibo 

Kabuuang 
halaga ng 
babayaran 

5 minuto Teller 
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PAMAMARAAN NG PAGBIBIGAY MUNGKAHI AT REKLAMO 

Paano 
makakapagbigay 
ng mungkahi? 

Isulat ang inyong mga katanungan at mungkahi sa Feedback Form na 
makikita sa labas ng opisina. 
 
Maaari ring tumawag sa mga sumusunod na numero:  
Globe…...……………………………………………...…0945-346-0808 

PLDT………………………………………………….…..(044) 795-0102 

PLAWD Inspector…………………………………….….0945-320-1005 

o 
Magpadala ng liham sa Opisina:  

Plaridel Water District 

A.C. Reyes St., Poblacion, 

Plaridel, Bulacan 3004 

o  

Sa pamamagitan ng e-mail: plaridel_water_district1987@yahoo.com 

O sa website: http://www.plaridelwaterdistrict.ph 

Paano namin 
prinoposeso ang 
mga mungkahi? 

Tuwing Biyernes, ang Public Relations Officer ay bubuksan ang 
kahon ng mga feedback na naipadala. 
 
Ang mga mungkahing nangangailangan ng sagot ay iaabot sa mga 
nakatalagang opisina at kailangang matugunan ng tatlong (3) araw 
simula ng ito ay matanggap. 
 

Paano 
makakapagbigay 
ng reklamo? 

Makipag-usap sa aming Customer Service Assistant o sa Public 
Assistance at Complaint Desk Officer. 
 
Maari ring tumawag sa: (044) 795-0102/ 0945-346-0808/ 0945-320-
1005. 
 
O Isulat ang inyong mga reklamo sa Feedback Form na makikita sa 
labas ng opisina. 
 

Paano namin 
prinoposeso ang 
mga reklamo? 

Ang Complaints Officer ay hinaharap ang mga nakatalang reklamo 
araw-araw.  
 
Sa pagsusuri ng mga reklamo, ang Complaints Officer ay ipapadala 
sa mga nakatalagang opisina at departamento para sa kanilang mga 
tugon. 
 
Ang Complaints Officer ay gagawa ng ulat pabalik sa naghain ng 
reklamo. 

Detalye ng 
pakikipag-
ugnayan sa 
ARTA, PCC, 
CCB 

ARTA: complaints@arta.gov.ph  
(02) 8478-5093 

PCC: 8888 
CCB: 0908-881-6565 (SMS) 

 

mailto:plaridel_water_district1987@yahoo.com
http://www.plaridelwater.com/
mailto:complaints@arta.gov.ph

