
Upang mamonitor ang takbo ng inyong metro, ganundin ang bayarin sa Water District, ilista ang 

numerong itim na nasa metro. Anumang araw na nais ninyong malaman ang naging konsumo sa 

tubig, muling ilista ang numerong itim na nakarehistro sa metro at ibawas ito sa numerong nauna 

ninyong inilista. 

* BABALA:  Kung sarado lahat ang inyong gripo at patuloy na umiikot ang inyong metro, 

siguradong may tagas ang inyong linya na nagpapalaki ng inyong konsumo at bayarin. 

PAANO MAGBABAYAD NG BUWANANG KONSUMO? 

Kami po ay walang field collector kaya’t ang inyong buwanang konsumo ng tubig ay maaari 

lamang bayaran sa aming opisina. Lagi pong dalhin ang inyong billing notice o di kaya’y lumang 

resibo upang maging mabilis at maiwasan ang pagkakamali sa aming paglilingkod sa inyo. 

 

KAILAN DAPAT MAGBAYAD? 

Kailangang bayaran ang bill ng tubig bago o sa mismong araw ng due date na nakasaad sa 

Billing Notice. Ang due date ay humigit kumulang 15 araw matapos ma-reading ang inyong 

metro. 

 

ANO ANG MULTA AT KAILAN ANG  DISKONEKSIYON? 

Sampung porsiento (10%) multa base sa inyong kasalukuyang buwanang konsumo ang ipapataw 

sa mga bayaring hindi nabayaran sa takdang araw ng pagbabayad o due date. Sa pangalawang 

buwan ng hindi ninyo pagbabayad, pansamantalang puputulin ng Water District ang inyong 

serbisyo ng tubig. Magbabayad kayo ng Reconnection Fee na PhP 150.00, karagdagang deposito 

at ang naiwang bayarin sa tubig upang muling maikabit ang inyong koneksyon. 

 

ANO ANG ILLEGAL CONNECTION? 

Ang illegal connection ay labag sa batas. Ito ay isang uri ng pagnanakaw. Ang sinumang 

naputulan na nagkabit at kumuha ng tubig ay may kaukulang multa na umaabot sa halagang 

hindi bababa ng PhP 2,000.00 depende sa klasipikasyon. 

 

ANO ANG GAGAWIN KUNG NABASAG ANG SALAMIN NG METRO (BROKEN METER 

GLASS)? 

Kung ang inyong metro ay may depekto o nabasag ang salamin, ito po ay aming ipapagawa at 

mayroong kaukulang bayarin na nagkakahalaga ng PhP 350.00 na dapat ninyong bayaran sa 

aming tanggapan. 

 

PAANO KAPAG NAWALA O NINAKAWAN ANG  METRO NG TUBIG? 

Ang metro ng tubig ay pag-aari ng Water District na nasa inyong pangangalaga. Ang pagkawala 

nito ay nangangahulugan ng pagpapalit ng bagong metro ngunit ito ay may kaukulang bayarin na 

hindi bababa sa PhP 980.00. 

 

Frequently Asked Questions 



ANONG ORAS ANG SERBISYO NG TANGGAPAN NG PWD? 

Ang aming tanggapan ay bukas mula 8:00 ng umaga hanggang  hanggang 5:00 ng hapon at 

walang NOON BREAK mula Lunes hanggang Biyernes. 


