
HALAW SA KATITIKAN NG KARANIWANG PULONG NG SANGGUNIANG 

BAYAN NG CARDONA, RIZAL, NA GINANAP NUONG IKA-02 NG DISYEMBRE 

2008 SA IKATLONG PALAPAG NG PAMAHALAANG BAYAN.  

 

NAGSIDALO: 

 

          KGG. BERNARDO P. SAN JUAN, JR.       -     Pang. Punong Bayan / 

                       Tagapangulo 

          KGG. THOMAS P. ANSELMO        -     Konsehal  

          KGG. HERNANDO M. SISON.          -     Konsehal 

          KGG. CENA SJ. FRANCISCO-PARALEJAS      -     Konsehal  

          KGG. FELIX A. ARRIOLA             -     Konsehal  

          KGG. ARIEL F. ESTRELLA         -     Konsehal 

          KGG. DARWIN DJ. SAN JUAN         -     Konsehal  

          KGG. PEPITO JOSE O. CONSTANTINO       -     Konsehal 

          KGG. JULITO S. REYES         -     Ex-Officio Member (ABC)  

          KGG. JESSREN A. MUSTAZA        -     Ex-Officio Member (PPSK)  

 

HINDI DUMALO: 

 

          KGG. MELVIN G. PANGUITO          -     Konsehal  

 

************************************************************************  

 

KAUTUSANG PAMBAYAN BLG. 08-41 

 

KAUTUSANG PAMBAYAN NA NAGTATADHANA NG MGA ALITUNTUNIN  

AT REGULASYON SA PAGPAPAARKILA AT PAGPAPALARO  

NG MGA COMPUTER, PLAY STATION, VIDEO MACHINES,  

AT IBA PANG MGA KAHALINTULAD NITO SA NASASAKUPAN  

NG BAYAN NG CARDONA AT PAGPAPATAW NG PARUSA. 

 

May-akda:  Kgg. Darwin dJ. San Juan 

                 Kgg. Melvin G. Panguito 

     Kgg. Pepito Jose O. Constantino 

 

 SAPAGKA’T, isa sa pangunahing tungkulin ng Lokal na Pamahalaan ay 

mapangalagaan at mapaunlad ang kagalingan at kakayahan ng mga mamamayan higit sa 

lahat ang kapakanan ng mga kabataan; 

 

 SAPAGKA’T, ang mga makabagong siyensiya kung madalas at labis ang 

paggamit ay nagiging dahilan o sanhi ng pagkasira ng pag-aaral ng mga kabataan; 

 

 KUNG KAYA’T PINAGTIBAY, tulad ng naritong pagpapatibay ang mga 

sumusunod: 

 

 PANGKAT 1. TITULO – Ang Kautusang Pambayan na ito ay tatawaging “Mga 

Alituntunin at Regulasyon sa Pagpapaarkila at Pagpapalaro ng  Computer, Play station, 

Video Games at iba pang mga kahalintulad nito sa nasasakupan ng Bayan ng Cardona, 

Rizal.” 
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 PANGKAT. 2  MGA KAHULUGAN NG TERMINO. Mga kahulugan ng 

termino na ginamit sa kautusang ito kagaya ng mga sumusunod: 

 

 (a)  Computer – kasangkapang  elektronik  na  naglalaman  ng  mga programang  

teknikal. 

 (b)  Play station – kasangkapang elektronik na gamit sa iba’t-ibang mga laro. 

 (k)  Video Machines – kasangkapang elektronik na naglalaman ng iba’t-ibang  

mga laro.  

 

 PANGKAT 3.  Ang sinumang tao o mga tao,  na nagnanais magpatayo, 

magpatakbo, magnegosyo, magpa-arkila at magpalaro ng mga computer, play station, 

video game machine at iba pang mga kahalintulad nito ay dapat na kumuha muna ng 

Barangay Clearance/Permit mula sa nakasasakop na barangay at Business Permit mula sa 

Tanggapan ng Punong Bayan bago makapagpatayo at makapagsimula ng operasyon ng 

negosyo. 

 PANGKAT  4. Ang sinumang tao o mga tao na nais magtayo o maglagay ng lugar 

o pwesto ng negosyo na  tulad ng pagpapaarkila at pagpapalaro ng computer, play station, 

video games machine,  at iba pang kahalintulad nito, ay dapat na malayo ng limampung 

(50) metro mula sa mga paaralan, simbahan, o iba pang bahay-dalanginan. at hindi 

makakasagabal/makakaistorbo sa mga ito. 

 

 PANGKAT 5. Mahigpit na ipatutupad na ang mga lugar ng computer shops, play 

station shops, video games shops at iba pang kahalintulad nito ay maging transparent o 

kita (visible) ang mga loob nito mula sa labas. 

     

 PANGKAT 6. Mahigpit ding ipatutupad ang oras ng pagbubukas at pagsasara ng 

nasabing mga establesimiyento katulad ng isinasaad dito. 

 

 Computer Shops   - 7:00 ng umaga – 12:00 ng gabi 

 Play station/Video Games Shops - 8:00 ng umaga – 10:00 ng gabi 

   

 PANGKAT 7. Mahigpit na ipinagbabawal sa sinumang tao o mga tao na 

nagmamay-ari, nagpapaarkila  at nagpapalaro ng mga computer, play station, video 

games at iba pang mga kahalintulad nito ang mga sumusunod: 

 

(a) Pagpapapasok at pagpapalaro sa kanilang establesimyento sa mga batang wala 

pang walong taong gulang (8 years old).  

(b) Pagpapapasok at pagpapalaro sa mga batang mag-aaral ng elementarya at 

hayskul sa araw at oras na may klase, mula ika-pito ng umaga (7:00 a.m.) 

hanggang ikalima ng hapon (5:00 p.m.).  Ang mga nabanggit na mag-aaral ay 

maaari lamang manatili sa loob ng mga nabanggit na establisimiyento mula 

ikalima’t isa  ng hapon (5:01 p.m.) hanggang ikasiyam (9:00 p.m.) ng gabi. 

 

 PANGKAT  8. (A) Ang sinumang tao o mga tao na mapatunayang lumabag sa 

Kautusang Pambayan na ito ay papatawan ng mga sumusunod na multa/kaparusahan: 

 

 PAGLABAG     MULTA/KAPARUSAHAN 

 

(a) Unang Paglabag  - P 500.00 

 

(b) Ikalawang Paglabag  - P 700.00 at pagbibigay ng babala 

 

(c) Ikatlong Paglabag  - P 2,500.00, at pagpapawalang bisa ng  

permiso para sa operasyon nito. 
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 (B) Ang sinumang mga kabataang mag-aaral ng elementarya at hayskul na 

mahuhuli at mapapatunayang lumabag sa Kautusang Pambayan na ito ay papatawan ng 

multa/kaparusahan kagaya ng mga sumusunod: 

 

  PAGLABAG    KAPARUSAHAN 

 

(a.) Unang Paglabag  -     Pagsasabihan (reprimand) at ihahatid sa  

                                                                   tahanan o paaralan at ipapaalam ang nagawang  

                                                                   kasalanan sa mga  kinauukulan. 

 

(b.) Ikalawang Paglabag  -      Apat (4) oras na serbisyo sa komunidad  

(community service) . 

 

(k.) Ikatlong Paglabag  -      Anim (6) oras na serbisyo sa komunidad 

 

(d.) Ikaapat at mga susunod na paglabag  -    walo (8)  oras na serbisyo sa komunidad  

 

 PANGKAT  9. Ang anumang Kautusang Pambayan at Pambarangay na  

kahalintulad nito ay pinawawalang bisa. 

 

 PANGKAT 10. Ang kautusang ito ay magkakabisa matapos pagtibayin at 

maipalathala ng labinlimang araw (15). 

 

 PINAGTIBAY ngayong ika-02 ng Disyembre 2008. 

 

 

 AKING PINATUTUNAYANG TAMA AT WASTO ANG KAPASIYAHANG 

ITO. 

 

 

       IMELDA S. RAMOS 

                SB Kalihim 

 

PINATUTUNAYAN: 

 

 

 

  BERNARDO P. SAN JUAN, JR. 

Pang. Punong Bayan / Tagapangulo 

  

           PINAGTITIBAY: 

 

 

 

            GIL SJ. SAN JUAN 

                 Punong Bayan 


