
Proyektong Patubig Pinasinayaan  

 

 Sa temang CNWD-PrimeWater: Building Strong Partnership Toward Water 

Sustainability, pormal nang pinasinayaan ang 315mm Ø uPVC parallel transmission line 

na may habang 4.734 klilometro at bumabagtas sa San Lorenzo Road mula  Barangay 

Daculang Bolo, San Lorenzo Road hanggang sa Barangay Magang, Daet. Ito ay 

isinagawa noong August 18, 2017 sa Pineapple Island Resort sa Barangay 

Calasgasan, Daet.  

 Ang  service expansion project  ay maghahatid ng karagdagang 1,800 cubic 

meters na malinis na tubig bawat araw buhat sa Dagotdotan Filtration Facility (DFF) sa 

San Lorenzo Ruiz  sa mga lugar na may malaki pang kakulangan  sa suplay ng tubig 

katulad ng Basud, Mercedes at ilang bahagi ng Daet South . Tinatayang halos 1,680 na 

kabahayan ang mabibiyayaan ng proyektong ito maliban sa inaasahang paglakas ng 

water pressure sa  buong service area ng CNWD PrimeWater.  

 Dinaluhan ang inagurasyon ng proyekto ng mga kawani at namumuno ng 

pamahalaang panlalawigan at bayan sa pangunguna nina Congressman Marisol 

Panotes, Governor Edgardo Tallado, Vice Govenor Jonah Pedro Pimentel at iba pa.     

 Sa mensaheng ibinigay ng general manager ng CNWD GM Maria Antonia 

Bernardina F. Boma, sinabi niya na patuloy na palalaguin ng CNWD at PrimeWater and 

kanilang samahan upang patuloy na makapagbigay  ng mabilis, mahusay at 

maaasahang serbisyo sa kasalukuyan at  susunod pang mga konsesionaryo. Sa 

pagtatapos ng kanyang mensahe iniwan ni GM Boma and katagang ” Ang proyektong 

ito ay simula lang. Ika nga, the best is yet to come”. 

 Samantalang ang proyektong ito ay isa lamang sa iba pang malalaking proyekto 

na nakatakdang isagawa ng CNWD at PrimeWate bago matapos ang taong ito tulad ng 

mga sumusunod: 

• Installation of booster pump along transmission line at Calabagas, San 
Vicente 

• Construction of raw water tank in Dagotdotan Filtration Facility (DFF) 
      
 Ang mga nabanggit ay nagpapakita na patuloy ang CNWD at PrimeWater sa 
kanilang tungkulin at paninindigan na  makapagbigay ng mas mataas na antas ng 
serbisyo sa mga konsesionaryo.   
  
 


