
  

  
TTHHEEMMEE  44  TTEECCHHNNOOLLOOGGYY  

  
TTOOWWAARRDDSS  SSUUSSTTAAIINNAABBLLEE  

UURRBBAANN  WWAATTEERR  AANNDD  WWAASSTTEEWWAATTEERR  UUTTIILLIITTIIEESS  
IINN  PPAACCIIFFIICC  IISSLLAANNDD  CCOOUUNNTTRRIIEESS  

  
  
  
  
  

PPAACCIIFFIICC  RREEGGIIOONNAALL  CCOONNSSUULLTTAATTIIOONN  OONN  
WWAATTEERR  IINN  SSMMAALLLL  IISSLLAANNDD  CCOOUUNNTTRRIIEESS  

  
  
  
  
  
  
  

FFRROOMM  VVIISSIIOONN  TTOO  AACCTTIIOONN  
  

TTOOWWAARRDDSS  SSUUSSTTAAIINNAABBLLEE  
WWAATTEERR  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  IINN  TTHHEE  PPAACCIIFFIICC  

  
2299TTHH  JJUULLYY  ––  33RRDD  AAUUGGUUSSTT  22000022  

SSIIGGAATTOOKKAA,,  FFIIJJII  IISSLLAANNDDSS  
  
  
  
  
  

bbyy  MMiicchhaaeell  DDwwoorrsskkyy  
PPaacciiffiicc  WWaatteerr  AAssssoocciiaattiioonn  



  22

TTAABBLLEE  OOFF  CCOONNTTEENNTTSS  
  
 
11.. IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN ............................................................................................................................................................................................................................ 33 
22.. WWHHAATT  SSHHOOUULLDD  AA  SSUUSSTTAAIINNAABBLLEE  WWAATTEERR  AANNDD  WWAASSTTEEWWAATTEERR  UUTTIILLIITTYY  LLOOOOKK  LLIIKKEE88 
33.. SSUUMMMMAARRYY  OOFF  IISSSSUUEESS,,  CCOONNCCEERRNNSS,,  AANNDD  CCOONNSSTTRRAAIINNTTSS ............................................................................ 1166 
44.. MMEEAASSUURREESS  TTAAKKEENN  TTOO  MMAANNAAGGEE  WWAATTEERR  AANNDD  WWAASSTTEEWWAATTEERR  UUTTIILLIITTIIEESS ........................ 2233 
55.. FFUUTTUURREE  NNEEEEDDSS ........................................................................................................................................................................................................................ 3377 
66.. SSTTRRAATTEEGGIICC  AACCTTIIOONN  PPLLAANN .................................................................................................................................................................................... 4444 
77.. CCOONNCCLLUUSSIIOONNSS............................................................................................................................................................................................................................ 5511 
88.. RREEFFEERREENNCCEESS .............................................................................................................................................................................................................................. 5533 
  



  33

TTHHEEMMEE  44  TTEECCHHNNOOLLOOGGYY  
  
11..  IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
  
TThhee  PPaacciiffiicc  OOcceeaann  ccoovveerrss  ssoommee  1188  mmiilllliioonn  kkmm22    oorr  aabboouutt  3366%%  ooff  tthhee  eeaarrtthh’’ss  ssuurrffaaccee..    
SSccaatttteerreedd  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  PPaacciiffiicc  aarree  oovveerr  3300,,000000  ssmmaallll  iissllaannddss  aanndd  aa  nnuummbbeerr  ooff  llaarrggeerr  iissllaannddss  
((eeaacchh  oovveerr  22000000  kkmm22  iinn  aarreeaa))  tthhaatt  eemmeerrggee  ffrroomm  tthhee  sseeaa  fflloooorr  ooff  wwhhiicchh  aabboouutt  11,,000000  iissllaannddss  aarree  
iinnhhaabbiitteedd..      
  
TThhee  nnaattuurraall  eennvviirroonnmmeenntt  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  PPaacciiffiicc  IIssllaanndd  CCoouunnttrriieess  iiss  eexxttrreemmeellyy  ffrraaggiillee  aanndd  iiss  
hhiigghhllyy  vvuullnneerraabbllee  ttoo  bbootthh  nnaattuurraall  aanndd  hhuummaann  iimmppaaccttss..  NNaattuurraall  hhaazzaarrddss  lliikkee  ccyycclloonneess,,  ddrroouugghhttss,,  
eeaarrtthhqquuaakkeess  aanndd  ttssuunnaammiiss  mmaayy  ssttrriikkee  aatt  aannyy  ttiimmee  aanndd  aatt  mmoosstt  ppllaacceess  wwiitthhiinn  tthhee  PPaacciiffiicc  
RReeggiioonn..  HHuummaann  iimmppaaccttss  iinncclluuddee  rraappiidd  uurrbbaanniissaattiioonn  aanndd  wwaassttee  aanndd  wwaasstteewwaatteerr  ggeenneerraattiioonn..  
  
TThhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  ppoottaabbllee  wwaatteerr  aanndd  pprrooppeerr  ddiissppoossaall  ooff  hhuummaann  wwaassttee  aarree  kkeeyy  eelleemmeennttss  ttoo  tthhee  
hheeaalltthh  ooff  aannyy  cciivviilliizzaattiioonn..    CCoonnttaammiinnaatteedd  ddrriinnkkiinngg  wwaatteerr  iiss  oonnee  ooff  tthhee  pprriimmaarryy  ccaauusseess  ooff  ddeeaatthh  
aanndd  iillllnneessss  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  wwoorrlldd..    TThhuuss  iitt  iiss  oonnee  ooff  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  llooccaall  ggoovveerrnnmmeennttss  ttoo  
aassssuurree  tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  ppoottaabbllee  wwaatteerr  aanndd  tthhee  pprrooppeerr  ttrreeaattmmeenntt  aanndd  ddiissppoossaall  ooff  hhuummaann  wwaassttee..    
IInn  oorrddeerr  ttoo  pprroovviiddee  tthheessee  sseerrvviicceess  tthhee  llooccaall  ggoovveerrnnmmeenntt  iiss  oobblliiggaatteedd  ttoo  iinnssttaallll  ssaanniittaattiioonn  
ffaacciilliittiieess,,  aanndd  ttoo  pprrooppeerrllyy  mmaannaaggee,,  ooppeerraattee  aanndd  mmaaiinnttaaiinn  tthheessee  ffaacciilliittiieess..      
  
AA  ssuucccceessssffuull  WWaatteerr  aanndd  WWaasstteewwaatteerr  UUttiilliittyy  iiss  ddeessiiggnneedd,,  bbuuiilltt,,  mmaannaaggeedd,,  aanndd  ooppeerraatteedd  ttoo::    

11))  PPrrootteecctt  ppuubblliicc  hheeaalltthh,,    
22))  PPrrootteecctt  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt,,    
33))  MMeeeett  ccuussttoommeerr  nneeeeddss..      

  
WWeellll  rruunn  uuttiilliittiieess  hhaavvee  cclleeaarrllyy  ddeeffiinneedd  aanndd  uupp--ttoo--ddaattee  sseett  oobbjjeeccttiivveess  aanndd  aaccttiioonn  ppllaannss  ffoorr  
iimmpprroovviinngg  tthheeiirr  sseerrvviiccee  tthhrroouugghh  mmoonniittoorriinngg  tthheeiirr  ppeerrffoorrmmaannccee..    SSuucchh  mmoonniittoorriinngg  iiss  ttaarrggeetteedd  aatt  
lloowweerriinngg  uunnnneecceessssaarryy  pprroodduuccttiioonn  aanndd  ddiissttrriibbuuttiioonn  ccoossttss,,  eennhhaanncciinngg  bbiilllliinngg  aanndd  rreevveennuuee  
ccoolllleeccttiioonn,,  iimmpprroovviinngg  ccuussttoommeerr  rreellaattiioonnss,,  rreedduucciinngg  uunnaaccccoouunntteedd--ffoorr--wwaatteerr  aanndd  ggeenneerraallllyy  
iinnccrreeaassiinngg  tthhee  lleevveell  ooff  sseerrvviiccee..    UUnnffoorrttuunnaatteellyy  mmaannyy  uuttiilliittiieess  iinn  PPaacciiffiicc  IIssllaanndd  ccoouunnttrriieess  aarree  nnoott  
rruunn  aass  ssuucchh..    IInn  ffaacctt,,  mmaannyy  ooff  tthheemm  rraarreellyy  ccoolllleecctt  ddaattaa  ssyysstteemmaattiiccaallllyy  ttoo  aasssseessss  tthheeiirr  oowwnn  
ppeerrffoorrmmaannccee  iinn  oorrddeerr  ttoo  ddeessiiggnn  ooppeerraattiioonnaall  iimmpprroovveemmeennttss..    AAss  aa  ccoonnsseeqquueennccee,,  bbootthh  tthhoossee  
rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy,,  aanndd  tthhoossee  wwiilllliinngg  ttoo  ssuuppppoorrtt  tthheemm,,  llaacckk  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  nneeeeddeedd  
ttoo  ddeessiiggnn  mmeeaassuurreess  aanndd  iinnvveessttmmeennttss  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  ddeelliivveerryy  ooff  sseerrvviiccee..    TThheerree  iiss  tthheerreeffoorree  aa  
nneeeedd  ttoo  aaddddrreessss  tthhiiss  wweeaakknneessss..  
  
TThhiiss  rreeqquuiirreess  aa  ssttaaffff  tthhaatt  mmaannaaggeess,,  ooppeerraatteess,,  aanndd  mmaaiinnttaaiinnss  tthheessee  ffaacciilliittiieess  ttoo  hhaavvee  cceerrttaaiinn  
sskkiillllss  tthhaatt  aarree  nnoott  rreeaaddiillyy  aavvaaiillaabbllee  wwiitthhiinn  mmoosstt  llooccaall  ggoovveerrnnmmeennttss..    TThhiiss  iiss  eessppeecciiaallllyy  ttrruuee  ooff  tthhee  
ggoovveerrnnmmeennttss  ooff  tthhee  PPaacciiffiicc  IIssllaannddss..    TThhee  llaacckk  ooff  rreeqquuiirreedd  kknnoowwlleeddggee  aanndd  sskkiillllss  iiss  nnoott  tthhee  ffaauulltt  
ooff  tthhee  llooccaall  ggoovveerrnnmmeenntt..    RRaatthheerr,,  tthheessee  sshhoorrtt  ccoommiinnggss  aarree  dduuee  ttoo  tthhee  llaacckk  ooff  ffuunnddss,,  iinn  ssoommee  
ccaasseess  tthhee  llaacckk  ooff  aann  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  nneeeedd  ffoorr  tthhee  kknnoowwlleeddggee  aanndd  sskkiillllss,,  aanndd  tthhee  llaacckk  ooff  
kknnoowwlleeddggee  ooff  aavvaaiillaabbllee  rreessoouurrcceess  ttoo  oobbttaaiinn  tthhee  kknnoowwlleeddggee  aanndd  sskkiillllss..      
  
HHuummaann  RReessoouurrccee  DDeevveellooppmmeenntt  
OOnnee  ccaassee  ssttuuddyy  ffoolllloowwiinngg  tthhiiss  oovveerrvviieeww  iiss  ““TThhee  MMiiccrroonneessiiaa  WWaatteerr  aanndd  WWaasstteewwaatteerr  TTrraaiinniinngg  
PPrrooggrraamm””  wwhhiicchh  wwaass  ddeevveellooppeedd  ttoo  aaddddrreessss  tthheessee  aanndd  ootthheerr  iissssuueess..    TThhiiss  pprrooggrraamm  hhaass  
ooppeerraatteedd  ssiinnccee  11999977  aanndd  hhaass  pprroovviiddeedd  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  aammoouunntt  ooff  ttrraaiinniinngg  aanndd  tteecchhnniiccaall  
aassssiissttaannccee  wwhhiicchh  hhaass  rreessuulltteedd  iinn  oobbsseerrvvaabbllee  iimmpprroovveemmeennttss  iinn  tthhee  ooppeerraattiioonn  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  
ooff  tthhee  ttaarrggeetteedd  uuttiilliittiieess,,  nnoott  wwiitthhoouutt  rrooaaddbblloocckkss  wwhhiicchh  hhaavvee  bbeeeenn  iiddeennttiiffiieedd  aanndd  aarree  ddiissccuusssseedd  iinn  
tthhee  ccaassee  ssttuuddyy..  
  
EExxtteerrnnaall  BBiillaatteerraall  AAssssiissttaannccee  
AA  ddeevveellooppiinngg  WWaatteerr  aanndd  WWaasstteewwaatteerr  UUttiilliittyy  oofftteenn  nneeeeddss  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  ffrroomm  oouuttssiiddee  tthhee  
ccoouunnttrryy..    BBiillaatteerraall  ddeevveellooppmmeenntt  aassssiissttaannccee  hhaass  bbeeeenn  aann  iimmppoorrttaanntt  rreessoouurrccee  ttoo  WWaatteerr  aanndd  
WWaasstteewwaatteerr  UUttiilliittiieess..    AAmmoonngg  tthhee  pprroovviiddeerrss  ooff  bbiillaatteerraall  aassssiissttaannccee,,  tthhee  mmoosstt  pprroommiinneenntt  iiss  
AAuussttrraalliiaa..    TThhee  ggooaall  ooff  AAuussttrraalliiaann  aassssiissttaannccee  ttoo  tthhee  PPaacciiffiicc  IIssllaannddss  iiss  ttoo  pprroommoottee  sseellff--rreelliiaannccee  
tthhrroouugghh  bbeetttteerr  ggoovveerrnnaannccee,,  ssttrroonnggeerr  ggrroowwtthh,,  ggrreeaatteerr  ccaappaacciittyy,,  bbeetttteerr  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy,,  aanndd  
eennvviirroonnmmeennttaall  iinntteeggrriittyy..    IInn  aaddddiittiioonn,,  AAuussttrraalliiaa  wwiillll  pprroovviiddee  aabboouutt  $$2200  mmiilllliioonn  ttoo  ssuuppppoorrtt  tthhee  
nneettwwoorrkk  ooff  rreeggiioonnaall  oorrggaanniizzaattiioonnss  aanndd  iinnssttiittuuttiioonnss  tthhaatt  aassssiisstt  tthhee  PPaacciiffiicc  IIssllaannddss  ccoouunnttrriieess..    
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JJaappaann,,  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess,,  NNeeww  ZZeeaallaanndd  aanndd  UUnniitteedd  KKiinnggddoomm  aarree  tthhee  ootthheerr  pprroommiinneenntt  
pprroovviiddeerrss  ooff  bbiillaatteerraall  aassssiissttaannccee..    JJaappaanneessee  ffuunnddiinngg  ffooccuusseess  oonn  aaggrriiccuullttuurree,,  ffoorreessttrryy,,  ffiisshheerriieess,,  
aanndd  bbaassiicc  iinnffrraassttrruuccttuurree,,  iinncclluuddiinngg  hhoossppiittaallss,,  sscchhoooollss,,  aanndd  wwaatteerr  ssuuppppllyy  ffaacciilliittiieess..    IInn  11999988,,  tthhee  
nneett  ddiissbbuurrsseemmeenntt  ooff  JJaappaanneessee  ooffffiicciiaall  ddeevveellooppmmeenntt  aassssiissttaannccee  ttoo  tthhee  PPaacciiffiicc  IIssllaanndd  ccoouunnttrriieess  
wwaass  aabboouutt  $$113300  mmiilllliioonn..    TThhee  UUSS  ffuunnddss  aarree  aallmmoosstt  ccoommpplleetteellyy  ffooccuusseedd  oonn  tthhee  FFSSMM  aanndd  RRMMII,,  
pprriimmaarriillyy  tthhrroouugghh  CCoommppaacctt  FFuunnddss..    OOtthheerrss  ssuucchh  aass  NNeeww  ZZeeaallaanndd’’ss  aassssiissttaannccee  ffooccuusseess  oonn  
hheeaalltthh,,  eedduuccaattiioonn,,  eennvviirroonnmmeenntt,,  hhuummaann  rreessoouurrccee  ddeevveellooppmmeenntt,,  aanndd  pprriivvaattee  sseeccttoorr  ggrroowwtthh..    
TToottaall  aassssiissttaannccee  ffrroomm  NNeeww  ZZeeaallaanndd  ttoo  tthhee  PPaacciiffiicc  iiss  aabboouutt  $$4400  mmiilllliioonn  ppeerr  yyeeaarr..    TThhee  UUnniitteedd  
KKiinnggddoomm  ccoonnttrriibbuutteess  aabboouutt  $$66  mmiilllliioonn  ppeerr  yyeeaarr  ttoo  tthhee  PPaacciiffiicc  rreeggiioonn..    OOtthheerrss  ssuucchh  aass  tthhee  
EEuurrooppeeaann  UUnniioonn  ((EEUU))  aanndd  tthhee  WWoorrlldd  BBaannkk  aarree  ssiiggnniiffiiccaanntt  ootthheerr  mmuullttiillaatteerraall  ccoonnttrriibbuuttoorrss  ttoo  tthhee  
PPaacciiffiicc..    UUNNDDPP  ccoooorrddiinnaatteess  tthhee  aaccttiivviittiieess  ooff  vvaarriioouuss  UUNN  aaggeenncciieess..  
  
TThhee  AAssiiaann  DDeevveellooppmmeenntt  BBaannkk  ((AADDBB)),,  aa  mmaajjoorr  mmuullttiillaatteerraall  ddoonnoorr  iinn  tthhee  PPaacciiffiicc  rreeggiioonn,,  ooppeerraatteess  
iinn  1122  PPaacciiffiicc  IIssllaanndd  ccoouunnttrriieess..    AAnnnnuuaallllyy,,  AADDBB  aapppprroovveess  bbeettwweeeenn  $$110000--$$115500  mmiilllliioonn  iinn  llooaannss  
aanndd  $$1155  mmiilllliioonn  iinn  TTeecchhnniiccaall  AAssssiissttaannccee  ggrraannttss  ffoorr  tthhee  rreeggiioonn..      
  
WWiitthh  aallll  tthhiiss  mmuullttiillaatteerraall  ffuunnddiinngg  ppootteennttiiaallllyy  pprroovviiddiinngg  iimmpprroovveemmeennttss  ttoo  tthhee  PPaacciiffiicc  IIssllaanndd  
ccoouunnttrriieess,,  wwhhyy  iiss  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  aa  ssuucccceessssffuull  ssuussttaaiinnaabbllee  WWaatteerr  aanndd  WWaasstteewwaatteerr  UUttiilliittyy  
ssoo  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  aacchhiieevvee??      
  
TThhee  CCaassee  ssttuuddyy  ooff  EEbbeeyyee  ddeemmoonnssttaatteess  tthhaatt  tthhee  AADDBB  hhaass  rreeccooggnniizzeedd  ssoommee  lliimmiittaattiioonnss  iinn  tthhee  
wwaayy  pprroojjeeccttss  hhaavvee  bbeeeenn  ddeevveellooppeedd  iinn  tthhee  ppaasstt,,  aanndd  aarree  ccoommmmiitttteedd  ttoo  mmaajjoorr  cchhaannggee..    IInn  tthhiiss  
ccaassee,,  tthhee  AADDBB  hhaass  mmaaddee  aa  ssttrraatteeggiicc  sshhiifftt  iinn  tthheeiirr  ssppeecciiaall  aapppprrooaacchh  ttoo  aassssiissttaannccee  ttoo  tthhee  PPaacciiffiicc..    
CCoooorrddiinnaattiioonn  ooff  aaiidd  pprrooggrraammss  iiss  iimmpprroovviinngg  aanndd  AADDBB  iiss  rreeqquuiirriinngg  tthhee  PPaacciiffiicc  IIssllaanndd  
ggoovveerrnnmmeennttss  ttoo  ttaakkee  aa  mmoorree  pprrooaaccttiivvee  rroollee  iinn  aaiidd  ccoooorrddiinnaattiioonn..    SSuussttaaiinnaabbllee  cchhaannggee  mmuusstt  bbee  
eevvoolluuttiioonnaarryy  iinn  nnaattuurree,,  aalllloowwiinngg  ttiimmee  ffoorr  iinntteerrnnaalliizzaattiioonn  aanndd  iinnssttiittuuttiioonnaalliizzaattiioonn  ooff  nneeww  mmooddeess  ooff  
bbeehhaavviioorr  aanndd  ooppeerraattiioonn..    TThhee  AADDBB  iiss  wwiilllliinngg  ttoo  ccoommmmiitt  ttoo  pprrooggrraamm  rreeffoorrmmss  oovveerr  tthhee  lloonnggeerr  
tteerrmm..    TThhiiss  ccaannnnoott  bbee  oovveerreemmpphhaassiizzeedd,,  ffoorr  ttoooo  oofftteenn  iinn  tthhee  ppaacciiffiicc,,  aa  pprroojjeecctt  uuppoonn  ccoommpplleettiioonn  
aanndd  iimmmmeeddiiaattee  aafftteerr  tthhee  rriibbbboonn  ccuuttttiinngg  cceerreemmoonnyy,,  bbeeggiinnss  ttoo  ffaaiill  dduuee  ttoo  tthhee  llaacckk  ooff  aa  ssuussttaaiinnaabbllee  
WWaatteerr  aanndd  WWaasstteewwaatteerr  UUttiilliittyy..    
  
WWaatteerr  DDeemmaanndd  MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  CCoonnsseerrvvaattiioonn  
TThhee  AADDBB  rreecceennttllyy  ffuunnddeedd  aa  rreeggiioonnaall  tteecchhnniiccaall  aassssiissttaannccee  ffoorr  ““PPeerrffoorrmmaannccee  BBeenncchhmmaarrkkiinngg””  ffoorr  
PPaacciiffiicc  WWaatteerr  UUttiilliittiieess..    TThhee  PPaacciiffiicc  WWaatteerr  AAssssoocciiaattiioonn  aanndd  iittss''  mmeemmbbeerrss  ccoonnssiissttiinngg  ooff  ssmmaallll  
PPaacciiffiicc  IIssllaanndd  ccoouunnttrriieess,,  hhaavvee  aaddoopptteedd  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  aapppprroopprriiaattee  ooppeerraattiioonnaall,,  
iinnssttiittuuttiioonnaall,,  aanndd  ffiinnaanncciiaall  ppeerrffoorrmmaannccee  eevvaalluuaattiioonn  ccrriitteerriiaa  aanndd  bbeenncchhmmaarrkkss  wwiitthhiinn  tthhee  uuttiilliittyy  
oorrggaanniizzaattiioonn..    TThhee  tteecchhnniiccaall  aassssiissttaannccee  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  AADDBB  iiss  aassssiissttiinngg  iinn  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  
aapppprroopprriiaattee  rreegguullaattoorryy,,  mmaannaaggeerriiaall,,  aanndd  tteecchhnniiccaall  sseerrvviicceess  tthhrroouugghh  tthhee  ccoonnssuullttaattiioonn  bbeettwweeeenn  
tthhee  wwaatteerr  uuttiilliittiieess  wwiitthhiinn  tthhee  PPaacciiffiicc  rreeggiioonn..      
  
TThhee  mmaaiinn  rroollee  ooff  tthhee  bbeenncchhmmaarrkkiinngg  aanndd  PPeerrffoorrmmaannccee  IInnddiiccaattoorr  pprroojjeecctt  iiss  ttoo  pprroovviiddee  aa  
mmaannaaggeemmeenntt  ttooooll  ffoorr  sseellff  eevvaalluuaattiioonn  ffoorr  tthhee  ooppeerraattoorrss,,  bbeenncchhmmaarrkkiinngg  ffoorr  uuttiilliittiieess  wwiitthh  ssiimmiillaarr  
ooppeerraattiinngg  eennvviirroonnmmeennttss,,  pprroommoottiinngg  eexxppeerriieennccee  sshhaarriinngg  bbeettwweeeenn  tthhee  uuttiilliittiieess  aanndd  ddooccuummeennttiinngg  
aanndd  sshhaarriinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  eemmeerrggiinngg  bbeesstt  pprraaccttiicceess  aanndd  lleessssoonnss  oonn  wwaatteerr  ssuuppppllyy  aanndd  
wwaasstteewwaatteerr  ((ssaanniittaattiioonn))..    IItt  wwiillll  aallssoo  pprroommoottee  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  aanndd  ttrraannssppaarreennccyy  iinn  tthhee  ooppeerraattiioonn  
ooff  tthhee  uuttiilliittiieess  lleeaaddiinngg  ttoo  hhiigghheerr  eeffffiicciieennccyy  aanndd  eeffffeeccttiivveenneessss..  
  
TThhee  PPaacciiffiicc  WWaatteerr  AAssssoocciiaattiioonn  wwaass  eessttaabblliisshheedd  iinn  rreeccooggnniittiioonn  tthhaatt  tthhee  kkeeyy  ttoo  ssiiggnniiffiiccaanntt  
pprrooggrreessss  iinn  wwaatteerr  aanndd  wwaasstteewwaatteerr  sseerrvviiccee  pprroovviissiioonn  rreessttss  wwiitthh  tthhee  iimmpprroovveedd  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  
tthhee  wwaatteerr  aanndd  wwaasstteewwaatteerr  pprroovviiddeerrss,,  aanndd  iinn  rreeaalliissiinngg  tthhaatt  wweellll  ffuunnccttiioonniinngg  wwaatteerr  aanndd  
wwaasstteewwaatteerr  uuttiilliittiieess  aarree  tthhee  bbeesstt  mmooddeellss  aanndd  pprroovviiddeerrss  ooff  hheellpp  ffoorr  lleessss  eexxppeerriieenncceedd  oonneess..    
UUnnddeerrllyyiinngg  tthhiiss  iiss  tthhee  kknnoowwlleeddggee  tthhaatt  nnoott  oonnllyy  ddooeess  tthhee  PPaacciiffiicc  IIssllaanndd  ccoouunnttrriieess  pprroovviiddee  aa  
rraannggee  ooff  wweellll  ffuunnccttiioonniinngg  uuttiilliittiieess  bbuutt  aallssoo,,  ttoo  aa  llaarrggee  ddeeggrreeee,,  hhoollddss  tthhee  kkeeyy  ttoo  bbeesstt  pprraaccttiiccee  ffoorr  
aapppplliiccaattiioonn  wwiitthhiinn  tthhee  rreeggiioonn..    
  
OOnnee  eeaarrllyy  iinnddiiccaattoorr  ooff  tthhee  bbeenncchhmmaarrkkiinngg  eexxeerrcciissee  cclleeaarrllyy  iiddeennttiiffiieedd  tthhee  pprroobblleemm  tthhee  wwaatteerr  
uuttiilliittiieess  hhaadd  wwiitthh  mmaannaaggiinngg  tthheeiirr  wwaatteerr  rreessoouurrcceess..    TThhiiss  iiss  aa  ddiirreecctt  rreessuulltt  ooff  tthhee  lleeaakkaaggeess  iinn  tthhee  
ssyysstteemm,,  aanndd  tthhiiss  llaarrggee  aammoouunntt  ooff  uunnaaccccoouunntteedd  ffoorr  wwaatteerr  wwaass  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  aammoouunntt  ooff  
ffiinnaanncceess  uunnccoolllleecctteedd..    TThhee  PPaacciiffiicc  WWaatteerr  AAssssoocciiaattiioonn  oonn  bbeehhaallff  ooff  iittss  mmeemmbbeerrss  hhaass  sstteeppppeedd  
ffoorrwwaarrdd  wwiitthh  tthhiiss  iinniittiiaall  aaccttiioonn  iitteemm  ttoo  bbee  iimmpplleemmeenntteedd  aass  aa  ddiirreecctt  rreessuulltt  ooff  tthhee  bbeenncchhmmaarrkkiinngg  
eexxeerrcciissee..    SSppeecciiffiicc  lleeaakk  ddeetteeccttiioonn  eeqquuiippmmeenntt  aanndd  ttrraaiinniinngg  wwiillll  bbee  pprroovviiddeedd  ttoo  aa  ggrroouupp  ooff  iissllaannddss  
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ttoo  sshhaarree  iinn  tthhee  ttrraaiinniinngg  aanndd  aapppplliiccaattiioonn  ooff  tthhee  eeqquuiippmmeenntt  oonn  aa  ffuullll--ttiimmee  bbaassiiss..    TThhee  PPaacciiffiicc  
WWaatteerr  AAssssoocciiaattiioonn  wwiillll  pprroovviiddee  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  oovveerrssiigghhtt  ttoo  ccoorrrreeccttllyy  aaddmmiinniisstteerr  tthhiiss  
pprroojjeecctt  aalloonngg  wwiitthh  tthhee  ccoonnttiinnuuaattiioonn  ooff  tthhee  ““PPeerrffoorrmmaannccee  BBeenncchhmmaarrkkiinngg””  eexxeerrcciissee  aaddmmiinniisstteerreedd  
ffoorrmmeerrllyy  bbyy  tthhee  AADDBB  aanndd  ccoonnttiinnuueedd  bbyy  tthhee  PPWWAA..  

SSOOPPAACC  iiss  tthhee  rreeggiioonnaall  lleeaaddeerr  iinn  tthhiiss  ffiieelldd..    TThhee  WWaatteerr  RReessoouurrcceess  UUnniitt  ooff  SSOOPPAACC  pprreevviioouussllyy  
eemmppllooyyeedd  aa  wwaatteerr  ssuuppppllyy  eennggiinneeeerr  wwhhoossee  pprriimmee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  wwaass  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  ccaappaacciittyy  ooff  
mmeemmbbeerr  ccoouunnttrriieess  ttoo  rreedduuccee  uunnaaccccoouunntteedd  ffoorr  wwaatteerr,,  ccoonncceennttrraattiinngg  oonn  tteecchhnniiccaall  ssuuppppoorrtt  aanndd  
ttrraaiinniinngg..      HHoowweevveerr,,  wwiitthh  oonnllyy  oonnee  ppeerrssoonn,,  aanndd  aa  lliimmiitteedd  aammoouunntt  ooff  eeqquuiippmmeenntt,,  tthheerree  aarree  
lliimmiittaattiioonnss  bbuuiilltt  iinn  ttoo  tthhiiss  vveerryy  iimmppoorrttaanntt  pprrooggrraamm..    
  
TThhee  PPaacciiffiicc  WWaatteerr  AAssssoocciiaattiioonn  ((PPWWAA))  hhaass  ddeevveellooppeedd  aa  ccaassee  ssttuuddyy  ttoo  pprroovviiddee  aa  rreeggiioonnaall  oonn--
ggooiinngg  ((ssuussttaaiinnaabbllee))    jjooiinntt  pprroojjeecctt  oonn  lleeaakk  ddeetteeccttiioonn..      
  
LLeeaakk  DDeetteeccttiioonn  PPrrooggrraamm..  
IItt  iiss  uunnddeenniiaabbllyy  ttrruuee  tthhaatt  tthhee  nnaattiioonnss  iinn  tthhee  PPaacciiffiicc  hhaavvee  aannyy  nnuummbbeerr  ooff  pprroobblleemmss  tthhaatt  oonnllyy  aaiidd  
pprrooggrraammss,,  ffrroomm  llooaannss  ttoo  ggrraannttss,,  ccaann  bbeeggiinn  ttoo  ssoollvvee..    IItt  iiss  aallssoo  ttrruuee  tthhaatt  tthheessee  nnaattiioonnss  mmuusstt  
hhaavvee  tthhee  wwiillll  ttoo  ssoollvvee  aass  mmaannyy  ooff  tthheessee  pprroobblleemmss  aass  tthheeyy  ccaann  tthheemmsseellvveess  aanndd  bbee  aabbllee  ttoo  
rreedduuccee  tthheeiirr  ddeeppeennddeennccee  oonn  aaiidd  iinn  aass  mmaannyy  aarreeaass  aass  ppoossssiibbllee..  TThhiiss  iittsseellff  hhoowweevveerr,,  rreeqquuiirreess  
aaiidd..  IInn  tthhee  wwaatteerr  sseeccttoorr  nnuummeerroouuss  eeffffoorrttss  hhaavvee  bbeeeenn  mmaaddee  iinn  ssoommee  ccoouunnttrriieess  bbyy  aaiidd  aaggeenncciieess  
ttoo  rreedduuccee  UUnnaaccccoouunntteedd  ffoorr  WWaatteerr  bbyy  eemmppllooyyiinngg  ccoonnttrraaccttoorrss  wwhhoo  uunnffoorrttuunnaatteellyy  oofftteenn  lleeaavvee  lliittttllee  
bbeehhiinndd  ootthheerr  tthhaann  aa  ccoommpplleetteedd  jjoobb,,  bbuutt  wwiitthhoouutt  ttrraaiinniinngg  llooccaall  ppeerrssoonnnneell  wwiitthh  tthhee  eexxppeerrttiissee  ttoo  
ffoollllooww  tthhrroouugghh  oonn  wwhhaatt  hhaass  bbeeeenn  ddoonnee..  IInn  ootthheerr  ccaasseess  mmaannyy  wwaatteerr  mmaannaaggeerrss  ssiimmppllyy  tthhrrooww  uupp  
tthheeiirr  hhaannddss  aanndd  ttrreeaatt  UUFFWW  aass  ttoooo  hhaarrdd  ttoo  ssoollvvee  aanndd  oonnllyy  aasskk  ffoorr  mmoorree  aaiidd  ttoo  pprroovviiddee  ggrreeaatteerr  
pprroodduuccttiioonn  ccaappaacciittyy,,  wwhhiicchh  aallrreeaaddyy  lleeaakkiinngg  ssyysstteemmss  ccaannnnoott  iinn  aannyy  ccaassee  ccaarrrryy..  
  
OOnnee  ooff  tthhee  bbiiggggeesstt  oobbssttaacclleess  ttoo  sseellff--ddeeppeennddeennccee  iinn  tthhee  PPaacciiffiicc  RReeggiioonn  iiss  hhuummaann  rreessoouurrcceess..    
TThhee  PPaacciiffiicc  IIssllaanndd  nnaattiioonnss  mmuusstt  hhaavvee  ttrraaiinneedd  aanndd  sskkiilllleedd  ppeerrssoonnnneell  ttoo  bbee  aabbllee  ttoo  ccoonndduucctt  aass  
mmaannyy  ffuunnccttiioonnss  aass  ppoossssiibbllee  iinn  oorrddeerr  ttoo  aacchhiieevvee  aa  lleevveell  ooff  sseellff--ddeeppeennddeennccee..  TThhee  pprroobblleemm  wwiitthh  
tthhiiss  hhoowweevveerr  iiss  tthhaatt  tthhee  iissllaanndd  nnaattiioonnss  wwiitthh  ssmmaallll  ppooppuullaattiioonnss  hhaavvee  iinn  mmaannyy  ccaasseess  vveerryy  llooww  
ssttaaffffiinngg  lleevveellss,,  aanndd  tthheessee  ssttaaffff  aarree  lliimmiitteedd  iinn  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  jjoobbss  tthheeyy  ccaann  ddoo..    CCoonnsseeqquueennttllyy,,  
eevveenn  mmaannyy  rroouuttiinnee  hhoouusseekkeeeeppiinngg  dduuttiieess  ddoonnee  bbyy  llaarrggeerr  oorr  mmoorree  aafffflluueenntt  wwaatteerr  ccoommppaanniieess,,  
ccaannnnoott  bbee  ppeerrffoorrmmeedd  bbyy  mmaannyy  PPaacciiffiicc  IIssllaanndd  wwaatteerr  uuttiilliittiieess..  
  
IInn  tthhee  wwaatteerr  sseeccttoorr  tthhiiss  oofftteenn  rreessuullttss  iinn  hhiigghh  lleevveellss  ooff  lleeaakkaaggee..  OObbvviioouussllyy,,  oollddeerr  ssyysstteemmss  wwiillll  
ssuuffffeerr  ffrroomm  hhiigghheerr  lleeaakkaaggee,,  bbuutt  wwiitthh  tthhee  eexxcceeppttiioonn  ooff  aaiidd--ffuunnddeedd  ccoonnssuullttaannttss,,  lliittttllee  hhaass  bbeeeenn  
ddoonnee  ttoo  hheellpp  uuttiilliittiieess  iinn  tthhee  PPaacciiffiicc  rreeggiioonn  ccoonnttrrooll  tthheeiirr  oowwnn  lleeaakkaaggee  pprroobblleemmss..    AAnneeccddoottaall  
eevviiddeennccee  iinnddiiccaatteess  tthhaatt  mmaannyy  ccoonnssuullttaannttss  iinnvvoollvveedd  iinn  lleeaakkaaggee  rreellaatteedd  pprroobblleemmss  sseeeemm  mmoorree  
iinntteerreesstteedd  iinn  pprroovviinngg  tthhaatt  rreenneewwaall  ooff  wwaatteerr  ssyysstteemmss  rraatthheerr  tthhaann  rreeccttiiffiiccaattiioonn  ooff  lleeaakkaaggee  iiss  
nneecceessssaarryy,,  rreeqquuiirriinngg  ffuurrtthheerr  aaiidd  pprrooggrraammss..  AAtt  bbeesstt,,  llooccaattiinngg  lleeaakkss  wwiitthhoouutt  aa  ffoollllooww--uupp  ttoo  pprroovvee  
tthhee  eeffffeeccttiivveenneessss  ooff  aa  lleeaakkaaggee  ddeetteeccttiioonn  ssuurrvveeyy  iiss  ccoommmmoonn,,  aass  rreeppaaiirr  ccrreewwss  ccaannnnoott  wwoorrkk  ffaasstt  
eennoouugghh  ttoo  kkeeeepp  uupp  wwiitthh  tthhee  ccoonnssuullttaannttss’’  ffiinnddiinnggss..  AAss  lleeaakkaaggee  rreedduuccttiioonn  aanndd  ccoonnttrrooll  hhaass  ttoo  bbee  aa  
lloonngg  tteerrmm  aaccttiivviittyy  aanndd  sshhoouulldd  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aass  ppaarrtt  ooff  ggoooodd  ddiissttrriibbuuttiioonn  mmaannaaggeemmeenntt,,  sshhoorrtt  
bbuurrssttss  ooff  aaccttiivviittyy  aarree  nnoott  lliikkeellyy  ttoo  pprroodduuccee  llaassttiinngg  rreessuullttss  bbeeccaauussee  ooff  iinneevviittaabbllee  ssyysstteemm  
ddeetteerriioorraattiioonn..    NNiiuuee  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  tthhee  eennggiinneeeerr  ffrroomm  SSOOPPAACC  ddeevveellooppeedd  aann  eeffffeeccttiivvee  lleeaakk  
rreedduuccttiioonn  aanndd  ccoonnttrrooll  pprrooggrraamm..    TThhee  NNiiuuee  LLeeaakk  DDeetteeccttiioonn  ccaassee  ssttuuddyy  wwiillll  ddiissccuussss  tthhee  
ssuucccceesssseess  aanndd  lliimmiittaattiioonnss  ooff  tthhee  pprrooggrraamm..  
  
TThhiiss  oovveerrvviieeww  ““tthheemmaattiicc””  ppaappeerr  wwiillll  llooookk  aatt  wwhhaatt  aa  ttrruullyy  ssuussttaaiinnaabbllee  WWaatteerr  aanndd  WWaasstteewwaatteerr  
UUttiilliittyy  sshhoouulldd  llooookk  lliikkee  iinn  tthhee  PPaacciiffiicc  ttoo  pprrootteecctt  tthhee  PPuubblliicc  HHeeaalltthh,,  pprrootteecctt  tthhee  EEnnvviirroonnmmeenntt,,  aanndd  
mmeeeett  tthhee  ccuussttoommeerrss  nneeeeddss..  
  
TThhrroouugghh  aa  nnuummbbeerr  ooff  ccoonnssuullttaattiivvee  mmeeeettiinnggss  bbootthh  iinn  pprreeppaarraattiioonn  ffoorr  tthhee  rreecceennttllyy  ddeevveellooppeedd  
RReeggiioonnaall  WWaasstteewwaatteerr  PPoolliiccyy  aanndd  tthhiiss  RReeggiioonnaall  WWaatteerr//WWaasstteewwaatteerr  mmeeeettiinngg,,  tthhee  iissssuueess,,  
ccoonncceerrnnss,,  aanndd  ccoonnssttrraaiinnttss  tthhaatt  pprreevveenntt  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  ssuussttaaiinnaabbllee  WWaatteerr  aanndd  WWaasstteewwaatteerr  
UUttiilliittiieess  hhaavvee  bbeeeenn  iiddeennttiiffiieedd..    
  
MMeeaassuurreess  wwhhiicchh  mmiigghhtt  bbee  ttaakkeenn  ttoo  mmaannaaggee  aanndd  oovveerrccoommee  ssoommee  ooff  tthhee  ccoonnssttrraaiinnttss  aarree  
ddeevveellooppeedd  ffoorr  bbootthh  tthhee  ssppeecciiffiicc  iissllaanndd  nneeeeddss  aanndd  aallssoo  aatt  tthhee  rreeggiioonnaall  lleevveell,,  aalloonngg  wwiitthh  tthhee  
ddeevveellooppmmeenntt  ooff  ffuuttuurree  aaccttiioonnss  wwhhiicchh  wwoouulldd  bbee  nneeeeddeedd  ttoo  aaddddrreessss  tthhee  pprroobblleemmss  ooff  tthhee  wwaatteerr  
sseeccttoorr  aass  aa  wwhhoollee..  
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IItt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  ssttaattee  tthhaatt  oofftteenn  iitt  iiss  nnoott  tthhee  eennggiinneeeerriinngg  ooff  aa  wwaatteerr  aanndd  wwaasstteewwaatteerr  pprroojjeecctt  
tthhaatt  iiss  llaacckkiinngg..    WWee  hhaavvee  tthhee  ccaappaabbiilliittyy  aanndd  tteecchhnniiccaall  eexxppeerrttiissee  ttoo  ppuutt  aa  mmaann  oonn  tthhee  mmoooonn  aanndd  
bbrriinngg  hhiimm  bbaacckk  ssaaffeellyy..    WWhhaatt  iiss  iimmppoorrttaanntt,,  iiss  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  aaffffoorrddaabbllee  aanndd  aapppprroopprriiaattee  
wwaatteerr  aanndd  wwaasstteewwaatteerr  iinnffrraassttrruuccttuurree,,  tthhaatt  ccaann  bbee  pprrooppeerrllyy  ooppeerraatteedd  aanndd  mmaaiinnttaaiinneedd  bbyy  tthhee  
llooccaall  ppooppuullaattiioonn  wwiitthhoouutt  eexxppeennssiivvee  ccoonnssuullttaannttss,,  oorr  ssppeecciiaalliizzeedd  eeqquuiippmmeenntt  aanndd  ttrraaiinniinngg..        
  
AA  ssuucccceessssffuull  ssuussttaaiinnaabbllee  WWaatteerr  aanndd  WWaasstteewwaatteerr  UUttiilliittyy  iiss  ccoonnttiinnggeenntt  uuppoonn  iittss  ““CCaappaacciittyy  
BBuuiillddiinngg““  eeffffoorrttss,,  aanndd  tthhee  aapppprroopprriiaattee  ““TTeecchhnnoollooggyy  TTrraannssffeerr””  aalloonngg  wwiitthh  tthhee  eeffffeeccttiivvee  uussee  ooff  
hhuummaann,,  ffiinnaanncciiaall,,  aanndd  tteecchhnniiccaall  rreessoouurrcceess    
  
IInn  ccoonncclluussiioonn,,  tthhiiss  eexxcceerrpptt  ffrroomm  tthhee  rreeppoorrtt,,  SSmmaallll  SSttaatteess::    MMeeeettiinngg  CChhaalllleennggeess  iinn  tthhee  GGlloobbaall  
EEccoonnoommyy,,  22000000..    CCoommmmoonnwweeaalltthh  SSeeccrreettaarriiaatt//WWoorrlldd  BBaannkk  JJooiinntt  TTaasskk  FFoorrccee  oonn  SSmmaallll  SSttaatteess,,  
WWaasshhiinnggttoonn,,  DDCC::  WWoorrlldd  BBaannkk,,  iinn  aa  nnuuttsshheellll  ppoorrttrraayyss  wwhhaatt  mmaakkeess  ssmmaallll  ssttaatteess  ddiiffffeerreenntt  aanndd  
sseeeemmss  aapppprroopprriiaattee  ttoo  iinncclluuddee  aatt  tthhiiss  ppooiinntt  ttoo  sseett  tthhee  bbaassee  lliinnee  ddeeffiinniittiioonn..  
  

  
  
  
  

DDeevveellooppiinngg  ssmmaallll  ssttaatteess  sshhaarree  cchhaarraacctteerriissttiiccss  tthhaatt  ppoossee  ssppeecciiaall  ddeevveellooppmmeenntt  cchhaalllleennggeess..  TThheeyy  aarree
eessppeecciiaallllyy  vvuullnneerraabbllee  ttoo  eexxtteerrnnaall  eevveennttss,,  iinncclluuddiinngg  nnaattuurraall  ddiissaasstteerrss,,  tthhaatt  ccaauussee  hhiigghh  vvoollaattiilliittyy  iinn
nnaattiioonnaall  iinnccoommeess;;  mmaannyy  ooff  tthheemm  aarree  ccuurrrreennttllyy  ffaacciinngg  aann  uunncceerrttaaiinn  aanndd  ddiiffffiiccuulltt  eeccoonnoommiicc  ttrraannssiittiioonn  iinn
aa  cchhaannggiinngg  wwoorrlldd  ttrraaddee  rreeggiimmee;;  aanndd  tthheeyy  ssuuffffeerr  ffrroomm  lliimmiitteedd  ccaappaacciittyy  iinn  tthhee  ppuubblliicc  aanndd  pprriivvaattee
sseeccttoorrss..  MMoorree  ssppeecciiffiiccaallllyy,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ddeeffiinnee  tthhee  ssppeecciiaall  ddeevveellooppmmeenntt  cchhaalllleennggeess
aanndd  vvuullnneerraabbiilliittiieess  tthhaatt  mmaannyy  ssmmaallll  ssttaatteess  ffaaccee..  

  

???? RReemmootteenneessss  aanndd  iissoollaattiioonn..  OOff  tthhee  ddeevveellooppiinngg  ssmmaallll  ssttaatteess,,  tthhrreeee  oouutt  ooff  ffoouurr  aarree  iissllaannddss  aanndd  iinn
ssoommee  ccaasseess  wwiiddeellyy  ddiissppeerrsseedd  mmuullttii--iissllaanndd  ssttaatteess;;  ootthheerrss  aarree  llaannddlloocckkeedd,,  aanndd  ssoommee  ooff  tthheemm
llooccaatteedd  ffaarr  ffrroomm  mmaajjoorr  mmaarrkkeettss..  FFoorr  mmaannyy  ssmmaallll  ssttaatteess,,  lliikkee  tthhoossee  iinn  tthhee  PPaacciiffiicc,,  hhiigghh  ttrraannssppoorrtt
ccoossttss  mmaakkee  iitt  hhaarrddeerr  ffoorr  tthheemm  ttoo  ttuurrnn  ttoo  wwoorrlldd  mmaarrkkeettss  ttoo  ccoommppeennssaattee  ffoorr  tthhee  ddrraawwbbaacckkss  ooff  tthhee
ssmmaallll  ssiizzee  ooff  tthheeiirr  ddoommeessttiicc  mmaarrkkeettss..  AAnndd  ssmmaallll  ddoommeessttiicc  mmaarrkkeettss  ccoommbbiinnee  wwiitthh  llaarrggee
ddiissttaanncceess  ffrroomm  ootthheerr  mmaarrkkeettss  ttoo  rreedduuccee  ccoommppeettiittiioonn  aanndd  iittss  ssppuurr  ttoo  eeffffiicciieennccyy  aanndd  iinnnnoovvaattiioonn..  

???? OOppeennnneessss..  AA  hhiigghh  ddeeggrreeee  ooff  ooppeennnneessss  ttoo  tthhee  rreesstt  ooff  tthhee  wwoorrlldd  bbrriinnggss  bbeenneeffiittss..  BBuutt  iitt  aallssoo
mmeeaannss  tthhaatt  ssmmaallll  eeccoonnoommiieess  aarree  hheeaavviillyy  eexxppoosseedd  ttoo  eevveennttss  iinn  gglloobbaall  mmaarrkkeettss,,  aanndd
ddeevveellooppmmeennttss  iinn  tthhee  gglloobbaall  ttrraaddee  rreeggiimmee,,  oovveerr  wwhhiicchh  tthheeyy  hhaavvee  lliittttllee  iiff  aannyy  iinnfflluueennccee..  TThheeyy  aallssoo
tteenndd  ttoo  rreellyy  mmoorree  hheeaavviillyy  oonn  ttaaxxiinngg  iimmppoorrttss  aass  aa  ssoouurrccee  ooff  rreevveennuuee,,  lleeaaddiinngg  ttoo  ddiiffffiiccuullttiieess  aass
ttaarriiffffss  aarree  rreedduucceedd..  

???? SSuusscceeppttiibbiilliittyy  ttoo  nnaattuurraall  ddiissaasstteerrss  aanndd  eennvviirroonnmmeennttaall  cchhaannggee..  MMoosstt  ssmmaallll  ssttaatteess  aarree  iinn  rreeggiioonnss
ssuusscceeppttiibbllee  ttoo  nnaattuurraall  ddiissaasstteerrss  ssuucchh  aass  hhuurrrriiccaanneess,,  ccyycclloonneess,,  ddrroouugghhttss,,  aanndd  vvoollccaanniicc
eerruuppttiioonnss,,  wwhhiicchh  ttyyppiiccaallllyy  aaffffeecctt  tthhee  eennttiirree  ppooppuullaattiioonn  aanndd  eeccoonnoommyy..  SSoommee  aarree  tthhrreeaatteenneedd  bbyy
gglloobbaall  eennvviirroonnmmeennttaall  ddeevveellooppmmeennttss..  SSiinnccee  mmoosstt  ooff  ssuucchh  aaddvveerrssee  eevveennttss  aaffffeecctt  tthhee  eennttiirree
ppooppuullaattiioonn,,  rriisskk  ppoooolliinngg  aatt  tthhee  nnaattiioonnaall  lleevveell  iiss  nnoott  ffeeaassiibbllee..  

???? LLiimmiitteedd  ddiivveerrssiiffiiccaattiioonn..  BBeeccaauussee  ooff  tthheeiirr  ssmmaallll  ddoommeessttiicc  mmaarrkkeettss,,  mmaannyy  ssmmaallll  ssttaatteess  aarree
nneecceessssaarriillyy  rreellaattiivveellyy  uunnddiivveerrssiiffiieedd  iinn  tthheeiirr  pprroodduuccttiioonn  aanndd  eexxppoorrttss..  WWhheerree  oonnee  ddoommiinnaanntt
aaccttiivviittyy  hhaass  ddeecclliinneedd,,  iitt  hhaass  tteennddeedd  ttoo  bbee  rreeppllaacceedd  wwiitthh  aannootthheerr..  TThhiiss  aaddddss  ttoo  vvuullnneerraabbiilliittyy  ttoo
cchhaannggeess  iinn  tthhee  eexxtteerrnnaall  eennvviirroonnmmeenntt..  

???? LLiimmiitteedd  ddiivveerrssiiffiiccaattiioonn..  BBeeccaauussee  ooff  tthheeiirr  ssmmaallll  ddoommeessttiicc  mmaarrkkeettss,,  mmaannyy  ssmmaallll  ssttaatteess  aarree
nneecceessssaarriillyy  rreellaattiivveellyy  uunnddiivveerrssiiffiieedd  iinn  tthheeiirr  pprroodduuccttiioonn  aanndd  eexxppoorrttss..  WWhheerree  oonnee  ddoommiinnaanntt
aaccttiivviittyy  hhaass  ddeecclliinneedd,,  iitt  hhaass  tteennddeedd  ttoo  bbee  rreeppllaacceedd  wwiitthh  aannootthheerr..  TThhiiss  aaddddss  ttoo  vvuullnneerraabbiilliittyy  ttoo
cchhaannggeess  iinn  tthhee  eexxtteerrnnaall  eennvviirroonnmmeenntt..  

???? PPoovveerrttyy..  TThheerree  iiss  ssoommee  eevviiddeennccee  tthhaatt  ppoovveerrttyy  lleevveellss  tteenndd  ttoo  bbee  hhiigghheerr  aanndd  iinnccoommee  ddiissttrriibbuuttiioonn
mmoorree  uunneevveenn  iinn  ssmmaalllleerr  ssttaatteess..  WWhheerree  tthhiiss  iiss  ssoo,,  iinnccoommee  vvoollaattiilliittyy  ccaann  ccrreeaattee  aaddddiittiioonnaall
hhaarrddsshhiipp  aass  tthhee  ppoooorr  aarree  lleessss  aabbllee  ttoo  wweeaatthheerr  nneeggaattiivvee  sshhoocckkss  ttoo  tthheeiirr  iinnccoommeess..  

???? LLiimmiitteedd  ccaappaacciittyy..  WWhhiillee  wweeaakknneesssseess  iinn  bbootthh  ppuubblliicc  aanndd  pprriivvaattee  sseeccttoorr  ccaappaacciittyy  aarree  aa  kkeeyy
pprroobblleemm  ffoorr  mmoosstt  ddeevveellooppiinngg  ccoouunnttrriieess,,  ssmmaallllnneessss  ooff  ssiizzee  aaddddss  aa  ffuurrtthheerr  ddiimmeennssiioonn  ttoo  tthhee
cchhaalllleennggee..  TThhiiss  iiss  ccoommppoouunnddeedd  iinn  ssttaatteess,,  lliikkee  tthhee  PPaacciiffiicc  iissllaannddss,,  wwhheerree  tthhee  iinntteerrnnaall  ddiissttaanncceess
aarree  llaarrggee  aanndd  tthhee  ppooppuullaattiioonn  iiss  ssccaatttteerreedd..  IInn  tthhee  ppuubblliicc  sseeccttoorr,,  ssmmaallll  ssttaatteess  ffaaccee  ddiisseeccoonnoommiieess
ooff  ssmmaallll  ssiizzee  iinn  pprroovviiddiinngg  ppuubblliicc  sseerrvviicceess  aanndd  iinn  ccaarrrryyiinngg  oouutt  tthhee  bbuussiinneessss  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt,,  aanndd
tteenndd  ttoo  hhaavvee  rreellaattiivveellyy  llaarrggeerr  ppuubblliicc  sseeccttoorrss  tthhaann  ootthheerr  ddeevveellooppiinngg  ccoouunnttrriieess..  IInn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff
gglloobbaalliizzaattiioonn,,  ssmmaallll  ssttaatteess  aallssoo  ffiinndd  tthheeyy  ddoo  nnoott  hhaavvee  ssuuffffiicciieenntt  iinnssttiittuuttiioonnaall  ccaappaacciittyy  ttoo    
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ppaarrttiicciippaattee  ffuullllyy  iinn  iinntteerrnnaattiioonnaall  ffiinnaannccee  aanndd  ttrraaddee  nneeggoottiiaattiioonnss——tthhee  oouuttccoommeess  ooff  wwhhiicchh  ccaann
pprrooffoouunnddllyy  aaffffeecctt  tthheeiirr  eeccoonnoommiieess..  IInn  tthhee  pprriivvaattee  sseeccttoorr,,  llaacckk  ooff  ddiivveerrssiiffiiccaattiioonn  aanndd  ddoommeessttiicc
ccoommppeettiittiioonn  ccaann  hhoolldd  bbaacckk  ssuucccceessssffuull  ddeevveellooppmmeenntt..  

MMaannyy  ooff  tthheessee  ffaaccttoorrss  ccoommbbiinnee  ttoo  mmaakkee  ssmmaallll  ssttaatteess’’  eeccoonnoommiieess  eessppeecciiaallllyy  vvuullnneerraabbllee;;  iinn  ppaarrttiiccuullaarr
tthheeyy  aaffffeecctt  iinnccoommeess  aanndd  aacccceessss  ttoo  ccaappiittaall..  
  
???? IInnccoommee  vvoollaattiilliittyy..  OOvveerraallll,,  tthhee  rraannggee  ooff  ppeerr  ccaappiittaa  iinnccoommee  aanndd  rraattee  ooff  ggrroowwtthh  iiss  nnoott  ssiiggnniiffiiccaannttllyy

ddiiffffeerreenntt  iinn  ssmmaallll  aanndd  llaarrggee  ddeevveellooppiinngg  ccoouunnttrriieess..  HHoowweevveerr,,  tthhee  rreessiiddeennttss  ooff  ssmmaallll  ssttaatteess
eexxppeerriieennccee  hhiigghheerr  vvoollaattiilliittyy  ooff  tthheeiirr  iinnccoommeess——tthhee  ssttaannddaarrdd  ddeevviiaattiioonn  ooff  aannnnuuaall  rreeaall  ppeerr  ccaappiittaa
ggrroowwtthh  iinn  ssmmaallll  ssttaatteess  iiss  aabboouutt  2255  ppeerrcceenntt  hhiigghheerr  tthhaann  iinn  llaarrggee  ssttaatteess..  TThhiiss  rreefflleeccttss  sseevveerraall  ooff  tthhee
ffaaccttoorrss  lliisstteedd  aabboovvee——tthheeiirr  hhiigghh  lleevveellss  ooff  eexxppoorrttss  aanndd  iimmppoorrttss  aanndd  llooww  ddiivveerrssiiffiiccaattiioonn  iinn
pprroodduuccttiioonn  aanndd  ttrraaddee,,  wwhhiicchh  lleeaavveess  tthheemm  eexxppoosseedd  ttoo  fflluuccttuuaattiioonnss  iinn  wwoorrlldd  mmaarrkkeettss,,  aass  wweellll  aass
tthheeiirr  ssuusscceeppttiibbiilliittyy  ttoo  nnaattuurraall  ddiissaasstteerrss..  

???? AAcccceessss  ttoo  eexxtteerrnnaall  ccaappiittaall..  AAcccceessss  ttoo  gglloobbaall  ccaappiittaall  mmaarrkkeettss  iiss  iimmppoorrttaanntt  ffoorr  ssmmaallll  ssttaatteess,,  aanndd  iiss
oonnee  wwaayy  ttoo  ccoommppeennssaattee  ffoorr  aaddvveerrssee  sshhoocckkss  aanndd  iinnccoommee  vvoollaattiilliittyy..  BBuutt  tthhee  eevviiddeennccee  iiss  tthhaatt
pprriivvaattee  mmaarrkkeettss  tteenndd  ttoo  sseeee  ssmmaallll  ssttaatteess  aass  mmoorree  rriisskkyy  tthhaann  llaarrggeerr  ssttaatteess;;  hheennccee  sspprreeaaddss  aarree
hhiigghheerr  aanndd  mmaarrkkeett  aacccceessss  mmoorree  ddiiffffiiccuulltt..      
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22..  WWHHAATT  SSHHOOUULLDD  AA  SSUUSSTTAAIINNAABBLLEE  WWAATTEERR  AANNDD  WWAASSTTEEWWAATTEERR  
UUTTIILLIITTYY  LLOOOOKK  LLIIKKEE??  
  
Successful Utilities and the Pacific Islands 
 
This chapter is divided into two components. The first is an overview of a model of a 
successful utility. This is followed by a discussion of how specific Pacific island utilities 
compare to this model. 
 
Sanitation facilities (water and sewer systems) are installed to protect public health, protect the 
environment, and satisfy customer needs. One of the keys to the effectiveness of these 
systems is the management of the organization responsible for the facilities. In this Thematic 
overview paper this organization is called the utility. The management functions of this utility 
can be placed into five categories: 
??Organizational management 
??Planning management 
??Personnel management 
??Operations management 
??Financial management 

 
Utilities may be public, non-profit, or privately owned. Public utilities may be owned by any of 
the common forms of local governments. In addition, there are a wide variety of organizational 
structures that could be set-up within the local government to manage the utility. It is the 
structure of the organization, rather than the ownership that determines the effectiveness of 
the utility. 
 
Effective utilities share three common key traits. First, they are organized as an enterprise [An 
enterprise is a public service, often a utility, that is budged and operated as though it were a 
separate business.  Typically most, of the costs of providing the utility’s services are recovered 
through user charges rather than subsidies from the General Fund]. Second, there is a single 
manager responsible for the operation, maintenance, and management of the utility. Third, 
this manager has a clear vision of the purpose and function of the organization and is able to 
communicate that vision to staff, customers, vendors, and regulatory agencies. 
 
These three elements are combined in a manner to assure that the utility has the managerial, 
technical, and financial capacity to protect public health, protect the environment, and meet 
customer needs.  
 
While all five of the management functions are critical for the successful effectiveness of a 
utility we commonly start with the organizational management issues. We have observed that 
utilities that do not have these components in place will fail in their development and 
implementation of the other four.  
 
Organizational Management Overview 
 
The functions of organization’s management can be divided into seven basic sections that 
provide information on organizational management and administration of the utility. The seven 
sections are: 
??Determining the level of service 
??Organizational structure 
??Defining key stakeholder roles, responsibilities, authority, and accountability 
??Utility rules and regulations (ordinance) 
??User agreements 
??Workspace management 
??Records Management 
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Level of Service 
 
Level of service must be designed to meet all the utility goals and the needs of the customers. 
Therefore level of service can be viewed as the goals for the utility. Without first defining the 
utility goals, it is not possible to design an effective utility organization. 
 
The level of service provided by a utility, controls quantity and quality of service provided by 
the utility. Level of service includes the frequency that tasks such as utility billing and 
preventive maintenance are performed, responsiveness of the utility in satisfying customer 
needs, availability of the operations staff to respond to emergencies, and office hours.  
 
Defining the level of service is a key to determining the cost of operating the utility. In a small 
utility 70 to 80 percent of the annual operating cost may be labor related. A change in the 
efficiency and/or frequency of performing tasks can have a significant impact on the cost of 
providing service. 
 
Organizational Design 
 
The organizational structure is reflected in the organizational chart. Having a clear and well-
defined organizational structure clarifies lines of authority and lines of communication.  
 
Developing clarity lines of authority and communication allows the utility to define the roles and 
responsibilities of each position identified in the organization.  
 
Roles, Responsibilities, Authority, and Accountability 
 
When the organizational structure is clearly defined, each employee and stakeholder has a 
clear understanding of their individual and collective roles and responsibilities. These roles 
and responsibilities are based on the position within the organizational structure rather than on 
the individuals’ capabilities.  
 
By clarifying the roles and responsibilities of each position (stakeholder), it is easy to clarify the 
authority assigned to the position.  
 
Once responsibility and authority have been established, it is possible to clarify how each 
stakeholder will be held accountable for their individual area(s) of responsibility.  
 
In order to complete all of the activities of a utility, work must be delegated. The lines of 
authority in the organizational structure clearly define which positions can delegate 
responsibilities and to whom. 
 
Rules and Regulations (Ordinance) 
 
The utility rules and regulations, often called the utility ordinance, is the most useful and 
important document in the utility. This document provides the legal authority for the utility to 
exist and outlines the philosophy and structure of the organization. It provides the rules and 
regulations that govern and guide the operation and management of the utility. 
 
User Agreements 
 
There are two general agreements between the utility and the customer. One is an application 
to connect to the utility the second is an agreement describing the responsibilities of both the 
customer and the utility. 
 
The authority to provide these agreements, as well as the content of the agreements, are 
described in the utility ordinance. 
 
Administration 
 
A major part of organizing an organization is contained in administrative functions. The 
procedures and processes used to administer a utility must be consistent with the level of 
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service and utility operational philosophy as described in the utility ordinance. Administration 
consists of at least the following: 
 
??Public relations 
??Processing of user agreements 
??Records management 
??Workplace management 
??Working with other organizations and agencies 

 
Utilities exist to serve the needs of the customers. When customers do not understand the 
operation, purpose, and function of a utility, they will not support the utility. In addition, when 
customers do not feel properly treated, they may rebel by not paying their utility bill on time.  
 
Quality user agreements are a part of providing good customer service. In addition, the 
processing of these agreements can be impacted by workplace management. This text 
provides guidelines for establishing and maintaining quality customer communication through 
the user agreements. 
 
Poor records management practices cost utilities a significant amount of money and lost time. 
Typically these poor practices are the result of not knowing what records to keep, how to store 
them, and how they should be organized. This text provides a model record keeping system 
for a small utility. 
 
Workplace management is the organization and operation of the customer service area, 
manager, clerk, and operator offices; equipment, tools, and parts storage; and the general 
day-to-day workings of the utility. This text provides guidelines for how to organize these 
workplaces.  
 
Successful utilities have positive working relationships with other utilities and regulatory 
agencies. 
 
Major Considerations 
 
Key Components 
 
What are the key components of an effective utility? Looking at effective and ineffective 
utilities we can see some differences. The following is a brief description of six of the key 
differences between successful and unsuccessful utilities. 
 
1. While a utility can be successful when operated as a governmental function, most 

successful utilities are operated as a semi-independent enterprise (propriety function). 
Why an enterprise?  

 
Here are five good reasons:  

a.) Enterprise-budgeting, once set up, is much easier than a governmental budget to 
maintain. Updating the annual budget is easier than updating governmental budgets. 
Enterprise accounting systems provide the manager with a clearer view of the cost of 
performing each function of the utility. Revenues remaining at the end of a budget year 
can be carried forward, thus, removing the end-of-the-year spending frenzies. 

 
 b.) In most cases, a successful utility is managed by a single manager who has a clear 

view of the purpose and function of the utility and can communicate this to the staff, 
customers, and regulatory agencies. 

 
 c.) Managers communicate their vision for the utility by paying attention to the details that 

reinforce their vision. The staff of an organization will respond to what a manager pays 
attention to. Thus, a manager must pay attention to the details that support his/her vision. 
A manager must be careful, therefore, what they pay  
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 d.) Successful utilities are focused on meeting the customers’ needs. They do this by 
developing good public relations and customer service systems. These systems allow 
them to listen clearly to the customer, providing the organization with information about 
customer satisfaction, wants, and needs. Based on this information, the utility makes 
necessary changes. 

 
 e.) Well managed utilities, are proactive with customers, staff, and regulations. They do 

not wait for problems to arise before taking action. The utility takes active steps to 
determine customer needs, staff needs, and the impact of proposed regulations, and then 
they respond to these needs. 

 
2. Successful utilities are financially stable. They obtain this stability by establishing and 

maintaining clear financial systems. These include: 
??Fair and easy to understand utility rates and charges  
??Budgets that are realistic and functional 
??Accounting procedures that allow the utility to determine the cost of providing service 

to each customer class 
??Adequate reserve funds 
??Proper planning procedures that focus the utility on meeting future customer needs 
??Effective customer accounting and collection procedures 
??Management and planning that deals effectively with regulatory demands and their 

costs 
 
3. Successful utilities use written guidelines for the management and operation of the utility. 

These guidelines are based on the utility ordinance and include every major aspect of the 
utility from personnel to finances. 

 
4. Well run, and successful utilities typically have a single central office where the customer 

can make applications for new service, obtain information about the utility, register a 
complaint, or pay a bill. In addition, this office provides a central dispatch for all routine 
and emergency maintenance crews. 

 
5. Well run and successful utilities have a viable maintenance management system that 

includes: asset management, work orders, preventive maintenance scheduling, 
consumable and spare parts inventory control, routine data collection, data analysis, and 
reporting. The asset management system includes current value, replacement value, and 
life expectancy for all assets. 

 
Separate crews are responsible for new construction, preventive maintenance, and repair. 
(In a small organization, crews may be assigned preventive maintenance on specific days, 
repair on specific days, and new service installation on specific days. However, those 
functions should be performed by separate crews if possible.) This allows each crew to 
develop the necessary skills and prevents repair and new construction from diluting 
preventive maintenance.  
 
In these organizations preventive maintenance and routine operations account for 80% of 
the labor requirements while emergency repairs account for not more than 20% of the 
labor requirements (excluding new construction).   
 
These crews, to be successful, must have the proper tools and required spare parts. 
 
To protect the health and safety of the workers a viable safety program is an integral part 
of any successful utility. 
 

6. In successful run utilities, training and skill needs are identified and an action plan is in 
place to provide all necessary skills. In these organizations training is not an additional 
activity it is part of the job. 

 
 



  1122

The Model and the Pacific Islands 
 
For the last eight years, we have been involved in assisting utilities in the Pacific islands in the 
improvement of their utilities. As a result we believe we have a perspective on how these 
utilities compare to the model. While we will not relate information about specific utilities the 
utilities referenced include those located on, American Samoa, Majuro, Kosrae, Pohnpei, 
Chuuk, Saipan, Yap, and Palau. 
 
The following is a discussion of how these utilities compare to the model and our observations 
of the results of not following the model. 
 
In the beginning of this project each and every manager requested assistance in one or more 
of the following areas; operator certification, operator skills, and implementation of a 
preventive maintenance program. While these are all valid request they did not in any case 
address the true and immediate need of the utility. This is an excellent example of the 
manager paying attention to the wrong area. 
 
While most managers of the above utilities believe their staff needs technical skill training we 
found that most of the issues associated with dysfunctional utilities or departments within the 
utilities were management problems not operator technical skill problems. Here are some 
supporting thoughts. 
 
Overview of Utilities. There are eight utilities involved in this review. Of these two are of 
significant size, that are serving populations of 40,000 or more. Two are government operation 
(they do not utilize the enterprise model), one of which serves a very small customer and has 
no operation budget (less than $2000 US for the year). The second servers a much larger 
customer base and is very dysfunctional.  
 
In only three of the eight is the water considered potable. Due to high chloride levels in one, 
significant sanitary deficiencies in a second, and questionable water treatment process 
controls in the third I recommend bottled water be used by visitors to these three as well as all 
of the others. In addition, two of the remaining five utilities do not provide 24/7 water. 
 
General Considerations.  In most cases these eight utilities fail to meet the model in the 
following area: 
?? In at least one utility there is no attempt to provide potable water. The customers do 

not demand potable water and in fact obtain most of their drinking water from roof 
catchment systems. In additional, due to the low level of income on the island, the 
customers have no interest in paying for service. 

??There is little or no interest in meeting customer demands. The focus is on the needs 
of the utility not the needs of the customer.  

??With minor exceptions, these utilities are not proactive in their approach to 
regulations, meeting staff needs, or meeting customer needs. A part of this is due to 
the lack of enforcement of existing regulations and in some cases the lack of 
regulations. Regulations or not, a prudent manager would focus attention on providing 
potable water. 

??Only two of the eight utilities are financially stable. One other is in good shape and the 
remaining struggle on a monthly basis. In many cases, customers are allowed to get 
months behind in payment of their bills. Political influence and personal biases 
prevent adequate collection rates. In some of these utilities the collection rate is less 
than 50%. In one it is 104%, which of course is the exception. 

??Written guidelines do not exist in most of the utilities for key components. Lacking in 
most are personnel policies, annual operations plans, utility master plans, renewal 
and replacement plans, capital improvement plans, accounting procedures, and 
budgeting. While some of the utilities have good examples of one or more of these 
written guidelines none of them have them all. 

??A central office exist in six of the eight utilities. 
??A functioning maintenance management system that includes asset management, 

work orders, and preventive maintenance scheduling does not exist at any of these 
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utilities. However, the preventive maintenance scheduling is being utilized by three of 
the eight utilities. A functioning work order system is being utilized by one utility. Asset 
management is 70 to 80% implemented at one utility.  

??Only one division of one utility utilizes designated crews for operations & preventive 
maintenance, repair, and construction. It turns out this is the most effective 
component of all of the utilities. 

??Only one utility has an active safety program. This program is approximately 70% 
complete and is actively applied to only one division of the utility. 

??Skill training for all staff is not designed into the personnel advancement program at 
any of the utilities. However, one utility is in the process of implementing this concept. 
In addition, most managers do not expect or require staff to implement the skills and 
knowledge gained in training. Training is looked upon as a benefit. When the 
participant returns to the job they are expected to go back to doing things in the same 
way they were before the training. Thus there is no benefit to the utility or the staff. 

 
Organizational Structure. While all of the utilities have some type of organizational structure, 
they are all lacking defined roles, responsibilities, and authority for each position. This lack of 
clear definition of responsibilities and authority, causes a number of problems, among them 
are the following: 
??Supervisors fail to discipline employees for violation of work rules. This is due to lack 

of clarity of the work rules and the lack of understanding by the supervisor of their 
responsibility in discipline. In addition, most supervisors have had little or no training in 
how to properly administer discipline. 

??Required spare parts are not on-hand because those in charge do not know who is 
responsible for obtaining the parts. In most cases, the utility is able to respond to an 
emergency by air shipment of parts at increased shipping cost. 

?? In one case a staff or 30 to 40 has three to four managers. Each gives daily direction, 
which often conflict. This results in staff confusion. In addition, these conflicting 
managers do not agree on priorities and often pull staff from a previously assigned 
crew to work on an entirely different project. 

 
In one case, where the utility is operated by the government, the organizational structure is so 
confused as to be a major influence on the very poor effectiveness of the utility. For example, 
to obtain a new service connection requires the customer to find a specific person, to start the 
sequence of events and then travel to three different offices seeking a specific person in each. 
The individual in each of these offices, reports to different departments of the government. 
 
Management Focus. Organizations develop organizational cultures. The organizational 
culture development is a direct result of the attention, or lack of attention the manger pays to 
the details of the day-to-day operation of the utility. Thus it is important that a manager be 
careful about what they pay attention to. They should pay attention to those items that 
reinforce the vision the manager has for the utility. Thus, if the manager does not have a clear 
vision they cannot determine which items to pay attention to. 
 
When reviewing these eight utilities and observing the manager it is clear that the utility takes 
on the personality of the manager. If the manager practices a high degree of integrity then all 
is well. However, if the manager uses the utility for personal gain the staff responds in a 
similar manner. Simple actions such as not coming to work on time, using the utility equipment 
for personal use, excessive travel, routinely over indulging in alcoholic beverage, can be the 
most damaging. The staff will look upon these actions as being supported and approved by 
the utility. 
 
When managers do not provide direction for the utility it, the utility, will seek its own direction. 
Most of the time this is not a good direction to be heading.  In most of the Pacific island utilities 
we have worked with, the managers pay very little attention to the water and sewer division. 
This is partly due to the fact that most of the managers were hired because of their electrical 
experience and they have very little understanding or appreciation for the public health 
aspects of the water and sewer utilities. This is the case in all but one of the non-government 
run utilities. This has resulted in the hiring by the manager of a division or department 
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manager to run the water and sewer utility who has very limited technical knowledge. The 
result is an ineffective utility and considerable personnel dissatisfaction resulting in poor 
operations and poor maintenance of the utility assets. 
 
Crews. All but one department of one utility functions in a crises management mode. In this 
mode, crew assignments are made daily, and often changed during the day. In many cases 
the crews are not able to complete the tasks assigned due to the lack of tools, parts, staff, or 
equipment.  
 
The idea of the same crew routinely inspecting the facilities of the utility is such a foreign idea 
that it is very difficult to implement. Responding to problems, and building new facilities gets 
more management attention, funding, and positive feedback. Thus, it becomes the 
organizational culture. The result is a continuous deterioration of the utilities assets with more 
and more failures. This continues until the deteriorated facility is replaced and then the cycle 
starts all over.  This is very evident when viewing some of the recently completed ADB 
projects. Keeping the poor design, selection of improper equipment and lack of involvement of 
the local staff out of the picture we still observe a rapid deterioration of these new assets due 
to the lack of routine inspection and preventive maintenance. 
 
In some cases we have been told that the equipment has not given any trouble since it was 
replaced. This is true of most new equipment for the first three to five years of its life then it 
begins to fall apart due to the lack of routine preventive maintenance. 
 
Tools, Parts, Communication, and Transportation.  The lack of needed spare parts and 
tools are one of the most common and most severe departures from the model. This 
contributes to the lack of maintenance, failure of equipment, robbing one asset to make 
another one function, and the inability to apply skill training to the job. 
 
To assist reducing the impact, the lack of tools had on training, the Micronesia Water and 
Wastewater program provided tools to six of the eight utilities. The other two were considered 
large enough to be able to furnish their own tools. After four years the tools have disappeared 
in three of the utilities. They can all be found in the one island, where the tools were given to a 
local community college. In one utility the manager purchased several sets of the tools, one 
for each crew. In this instance the tools issued to individuals are still available. However, the 
tools issued to the utility cannot be found. We concluded that when no one is responsible the 
tools will disappear. 
 
While most of the utilities have parts to fix line breaks and make major system repairs, all but 
one lacks the repair kits needed to perform preventive maintenance on key equipment such 
as chlorinators, altitude valves, and fire hydrants.  This lack of repair parts has been a major 
roadblock to the application of training and technical assistance.  
 
In addition, many of these utilities lack sufficient vehicles for the field staff. In one case a staff 
of 16 is required to share two vehicles in an attempt to inspect and maintain over 45 lift 
stations. Add to this the lack of internal communications between the field crews and the 
crews and a central office. One utility utilizes cell phones as a means of communication. While 
this appears progressive, each crew must be called individually. With a radio system multiple 
crews can be summand from a single command point. 
 
The Conclusion.  After five years of activity in Micronesia and seven years in American 
Samoa, a number of problems have been resolved and there are measurable improvements 
in all of the utilities. 
 
In order for any technical assistance and/or training program to be the catalyst for significant 
improvements in these utilities the utility managers must be willing to change they way the 
operate their utilities. If the managers and staff are happy with the current status of the utility 
then providing technical assistance, grants for construction, and/or training will not make a 
long term significant positive impact on what quality and thus on public health. 
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The lack of support by the public health agencies and the lack of enforcement of existing 
water quality regulations also sends a message to the managers of these utilities that there is 
no problem and thus change is not needed. 
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33..  SSUUMMMMAARRYY  OOFF  IISSSSUUEESS,,  CCOONNCCEERRNNSS,,  AANNDD  CCOONNSSTTRRAAIINNTTSS  
  
CCoonnssuullttaattiioonn  
  
Over the last couple of decades dating from the water decade, there has been greater 
attention paid by International Forums, Regional organizations, NGO's, and government 
agencies to the issues of Water Resources, and Water Pollution. One of these efforts by the 
Global Programme of Action for the Protection of the Marine Environment from Land-based 
Activities (GPA) identified the priority for action on sewage.  In the Pacific region, a 
consultation process was facilitated by SOPAC, SPREP, PWA and the UNEP/GPA 
Coordination Office on wastewater management. 
  
A Regional Wastewater Management Meeting was held 10-15 October 2001 in Majuro, 
Republic of Marshall Islands and was the latest in the consultation process, which included 
preliminary sessions in February and March 2001 in Auckland and Apia. The Majuro meeting 
was sponsored by the Governments of Belgium, New Zealand and Taiwan/ROC. 
 
The meeting brought together representatives from 15 Pacific Island countries (American 
Samoa, Cook Islands, Federated States of Micronesia, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, New 
Zealand, Niue, Papua New Guinea, Palau, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu and 
Vanuatu), technical experts from inside and outside the region, regional and international 
organisations (SOPAC, SPREP, SPC, PWA, WHO, UNESCO, UNEP/GPA), potential donors 
and NGO’s, to complete the Pacific Wastewater Policy Statement and the Pacific Wastewater 
Framework for Action.  Both documents were submitted to governing bodies of regional 
organisations for their endorsement by the respective governing council national 
representatives. 
  
TThhee  PPaacciiffiicc  WWaasstteewwaatteerr  PPoolliiccyy  SSttaatteemmeenntt  sseettss  oouutt  aa  ffrraammeewwoorrkk  ooff  gguuiiddiinngg  pprriinncciipplleess  aanndd  
ppoolliicciieess  ttoo  gguuiiddee  ffuuttuurree  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  ccoo--ooppeerraattiioonn  bbyy  tthhee  PPaacciiffiicc  IIssllaanndd  CCoouunnttrriieess  ((PPIICCss))..  
TThhee  PPaacciiffiicc  WWaasstteewwaatteerr  FFrraammeewwoorrkk  ffoorr  AAccttiioonn  ccoommpprriisseess  aa  lliisstt  ooff  pprrooppoosseedd  aaccttiioonnss  ttoo  bbee  
uunnddeerrttaakkeenn  aatt  nnaattiioonnaall  aanndd  rreeggiioonnaall  lleevveellss  ttoo  aacchhiieevvee  tthhee  ggooaallss  tthhaatt  aarree  llaaiidd  oouutt  iinn  tthhee  PPaacciiffiicc  
WWaasstteewwaatteerr  PPoolliiccyy  SSttaatteemmeenntt  aanndd  wwhhiicchh  rreeffeerrss  ttoo  tthhee  GGPPAA  SSttrraatteeggiicc  AAccttiioonn  PPllaann  aanndd  
GGuuiiddaannccee  DDooccuummeenntt  oonn  WWaasstteewwaatteerr  ((UUNNEEPP//GGPPAA,,  WWHHOO,,  UUNNCCHHSS--HHaabbiittaatt  &&  WWSSSSCCCC))..      
  
IInn  tthhee  ooppeenniinngg  ssttaatteemmeenntt  bbyy  tthhee  HHoonn..  TTaaddaasshhii  LLoommeettoo,,  AAccttiinngg  MMiinniissttrryy  ooff  HHeeaalltthh  aanndd  
EEnnvviirroonnmmeenntt  aatt  tthhee  RReeggiioonnaall  MMeeeettiinngg  ffoorr  SSttaakkeehhoollddeerrss  iinn  WWaasstteewwaatteerr  MMaannaaggeemmeenntt  iinn  MMaajjuurroo,,  
hhee  ssttaatteedd  tthhaatt::    
  

""WWaasstteewwaatteerr  mmaannaaggeemmeenntt  iiss  oonnee  ooff  tthhee  mmoorree  pprreessssiinngg  ccoonncceerrnnss  ooff  eeaacchh  ooff  oouurr  ccoouunnttrriieess  
aass  wwee  aarree  ffaacceedd  wwiitthh  tthhee  cchhaalllleennggee  ooff  mmeeeettiinngg  tthhee  ddeemmaannddss  ooff  aa  wwiiddee  vvaarriieettyy  ooff  eeccoonnoommiicc  
aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  aaccttiivviittiieess,,  wwhhiillee  aatt  tthhee  ssaammee  ttiimmee,,  ttaakkiinngg  iinnttoo  ccaarreeffuull  ccoonnssiiddeerraattiioonn  tthhee  
ppootteennttiiaall  aaddvveerrssee  eeffffeeccttss  ooff  ssuucchh  aaccttiivviittiieess  oonn  tthhee  wweellll  bbeeiinngg  ooff  oouurr  ppeeooppllee  aanndd  
eennvviirroonnmmeenntt..""  

  
""……aa  vveerryy  iimmppoorrttaanntt  iissssuuee  tthhaatt  tthhee  MMaarrsshhaallll  IIssllaannddss  ccoonnssttaannttllyy  bbaattttlleess  iiss  sseewwaaggee  
pprroobblleemmss..  IItt  hhaass  bbeeeenn  iinnddiiccaatteedd  iinn  ssttuuddiieess  tthhaatt  sseewwaaggee  iiss  aa  mmaajjoorr  ssoouurrccee  ooff  ppoolllluuttiioonn  iinn  
aallmmoosstt  eevveerryy  ccoouunnttrryy  iinn  tthhee  PPaacciiffiicc,,  aaffffeeccttiinngg  tthhee  mmaarriinnee,,  ccooaassttaall  aanndd  ffrreesshhwwaatteerr  
eennvviirroonnmmeennttss..  AAnndd  tthhiiss  sseerriioouuss  mmaatttteerr  hhaass  ""ppoooolleedd""  uuss  ttooggeetthheerr  iinn  ccooooppeerraattiioonn  wwiitthh  oouurr  
rreeggiioonnaall  oorrggaanniizzaattiioonnss  ssuucchh  aass  SSOOPP  AACC  aanndd  SSPPRREEPP,,  aass  wweellll  aass  iinntteerrnnaattiioonnaall  iinniittiiaattiivveess  
lliikkee  tthhee  GGlloobbaall  PPrrooggrraamm  ooff  AAccttiioonn,,  ttoo  ffiinndd  wwaayyss  ttoo  iimmpprroovvee  aanndd  eennhhaannccee  tthhee  ssiittuuaattiioonn..  OOuurr  
ddiiffffiiccuullttiieess  iinn  ddeeaalliinngg  wwiitthh  tthhee  iissssuuee  aarriissee  ffrroomm  pprroobblleemmss  ssuucchh  aass  eeccoonnoommiieess  sshhaappeedd  bbyy  
ddiissttaannccee  aanndd  iissoollaattiioonn,,  aa  sshhoorrttaaggee  ooff  ffrreesshh  wwaatteerr,,  ccuullttuurraall  sseennssiittiivviittiieess  aanndd  ffiinnaanncciiaall  
iissssuueess……""  

  
""IInn  tthhiiss  rreeggaarrdd,,  wwaasstteewwaatteerr  mmaannaaggeemmeenntt  iiss  aann  eesssseennttiiaall  iissssuuee  tthhaatt  nneeeeddss  ddeecciissiivvee  sstteeppss  
ffoorr  iimmpprroovveemmeennttss..  WWee  nneeeedd  ttoo  ddeevveelloopp  oorr  ssttrreennggtthheenn  ppoolliicciieess  aanndd  mmeeaassuurreess  tthhaatt  wwiillll  
ssttiimmuullaattee  ffuurrtthheerr  iimmpprroovveemmeennttss  aanndd  uunnddeerrssttaannddiinngg..""  
  
""IInn  aaddddiittiioonn,,  tthhee  hheeaalltthh  ooff  oouurr  ppeeooppllee  iiss  ccoonnssiiddeerraabbllyy  ddeeppeennddeenntt  oonn  tthhee  iissssuuee  aatt  hhaanndd..  
PPoooorr  wwaasstteewwaatteerr  ddiissppoossaall  ccoonnttrriibbuutteess  ttoo  bbootthh  wwaatteerr  rreessoouurrccee  ppoolllluuttiioonn  aanndd  sseeaaffoooodd  
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ccoonnttaammiinnaattiioonn..  TThheerreeffoorree,,  nneeww  iinniittiiaattiivveess  mmuusstt  bbee  ttaakkeenn  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  iinnssttiittuuttiioonnss  aallrreeaaddyy  
iinn  ppllaaccee..  LLoonngg  tteerrmm  nnaattiioonnaall  aanndd  rreeggiioonnaall  ppoolliiccyy  ffrraammeewwoorrkk  ttoo  mmoovvee  ttoowwaarrddss  zzeerroo  sseewwaaggee  
pprroobblleemmss  mmuusstt  bbee  ccrreeaatteedd  ttoo  aacchhiieevvee  ssuussttaaiinnaabbllee  ddeevveellooppmmeenntt..""      

  
""OOuurr  ggooaall  iiss  ttoo  wwoorrkk  ttooggeetthheerr  ttoo  eennssuurree  aa  ssppeeeeddyy  pprroocceessss  tthhaatt  wwiillll  pprroodduuccee  aa  RReeggiioonnaall  
WWaasstteewwaatteerr  AAccttiioonn  PPllaann  tthhaatt  iiss  ttaaiilloorreedd  ttoo  tthhee  ssppeecciiaall  nneeeeddss  ooff  eeaacchh  ooff  oouurr  ccoouunnttrriieess,,  
wwhhiillee  aatt  tthhee  ssaammee  ttiimmee  rreefflleeccttiinngg  oouurr  uunniiqquuee  aabbiilliittyy  ttoo  ccoommee  ttooggeetthheerr  aass  oonnee  ""PPaacciiffiicc  
FFaammiillyy""  iinn  tthhee  ssppiirriitt  ooff  pprroommoottiinngg  rreeggiioonnaall  ccoooorrddiinnaattiioonn  aanndd  ccooooppeerraattiioonn..""  

  
RRuusssseellll  HHoowwoorrtthh,,  PPrrooggrraamm  MMaannaaggeerr  ffoorr  tthhee  SSoouutthh  PPaacciiffiicc  AApppplliieedd  GGeeoosscciieennccee  CCoommmmiissssiioonn  
((SSOOPPAACC))  aallssoo  aatt  tthhee  RReeggiioonnaall  MMeeeettiinngg  ffoorr  SSttaakkeehhoollddeerrss  iinn  WWaasstteewwaatteerr  MMaannaaggmmeenntt  sshhaarreedd  
tthheessee  ooppeenniinngg  rreemmaarrkkss  wwiitthh  aallll  tthhee  mmeeeettiinngg  oorrggaanniizzaattiioonnss  ffrroomm  ooffff  iissllaanndd..  HHee  tthhaannkkeedd  tthhee  
CCRROOPP  rreeggiioonnaall  oorrggaanniissaattiioonnss,,  SSOOPPAACC,,  SSPPRREEPP  aanndd  SSPPCC,,  aanndd  tthhee  uuttiilliittiieess  ggrroouupp  PPWWAA  wwhhoo  
pprroovviiddeedd  rreeggiioonnaall  tteecchhnniiccaall  ssuuppppoorrtt  aanndd  aaddvviiccee  oonn  wwaasstteewwaatteerr  aanndd  wwaassttee  ttoo  PPaacciiffiicc  IIssllaanndd  
CCoouunnttrriieess..  TThhee  UUNNEEPP  GGlloobbaall  PPrrooggrraammmmee  ffoorr  AAccttiioonn  ffoorr  tthhee  PPrrootteeccttiioonn  ooff  tthhee  MMaarriinnee  
EEnnvviirroonnmmeenntt  ffrroomm  LLaanndd--BBaasseedd  AAccttiivviittiieess,,  GGPPAA  ffoorr  sshhoorrtt,,  wwhhoo  hhaadd  pprroovviiddeedd  tthhee  ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  
ssttrraatteeggiicc  aaccttiioonn  ppllaannss  ttoo  bbee  ddeevveellooppeedd  aatt  aa  rreeggiioonnaall  lleevveell..  

RRuusssseellll  nnootteedd  tthhaatt  tthhee  MMaajjuurroo  mmeeeettiinngg  rreepprreesseenntteedd  tthhee  llaatteesstt  cchhaapptteerr  iinn  tthhee  rreeggiioonnaall  
ccoonnssuullttaattiioonn  pprroocceessss  iinnvvoollvviinngg  tthhee  PPaacciiffiicc  IIssllaanndd  mmeemmbbeerr  ccoouunnttrriieess  ooff  bbootthh  SSOOPPAACC  aanndd  
SSPPRREEPP,,  rreessoouurrccee  ppeerrssoonnss  ffrroomm  FFiijjii,,  AAuussttrraalliiaa,,  NNeeww  ZZeeaallaanndd  aanndd  tthhee  UUSSAA,,  aanndd  tthhee  tteecchhnniiccaall  
ssttaaffff  ooff  bbootthh  aaggeenncciieess..    PPrreelliimmiinnaarryy  ccoonnssuullttaattiioonnss  iinn  NNeeww  ZZeeaallaanndd  aanndd  SSaammooaa  eeaarrlliieerr  iinn  tthhee  
yyeeaarr  hhaadd  ddeevveellooppeedd  tthhee  ggrroouunnddwwoorrkk  uuppoonn  wwhhiicchh  tthhee  MMaajjuurroo  mmeeeettiinngg  wwaass  bbaasseedd..  WWoorrkkiinngg  
ggrroouuppss  ccoonnssiissttiinngg  ooff  PPaacciiffiicc  IIssllaanndd  ddeelleeggaatteess  iinn  ccoonnjjuunnccttiioonn  wwiitthh  SSOOPPAACC,,  SSPPRREEPP  aanndd  aa  wwiiddee  
vvaarriieettyy  ooff  rreessoouurrccee  ppeerrssoonnss  hhaadd  iiddeennttiiffiieedd  tthhee  ccoonnssttrraaiinnttss  ffaacciinngg  ssuussttaaiinnaabbllee  wwaasstteewwaatteerr  
mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  ddeevveellooppeedd  iinniittiiaall  rreessppoonnsseess..  

IItt  wwaass  nnooww  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  ddeelleeggaatteess  iinn  MMaajjuurroo,,  ttoo  ffiinnaalliissee  aanndd  eennddoorrssee  aa  rreeggiioonnaall  
ppoolliiccyy  oonn  wwaasstteewwaatteerr  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  ddeevveelloopp  aa  ssttrraatteeggiicc  aaccttiioonn  ppllaann  ttoo  ffooccuuss  rreeggiioonnaall,,  
nnaattiioonnaall  aanndd  llooccaall  aaccttiivviittiieess..    RRuusssseellll  aacckknnoowwlleeddggeedd  tthhaatt  tthheerree  wweerree  mmaannyy  hhoouurrss  tthhaatt  mmaannyy  ooff  
tthhee  ddeelleeggaatteess  hhaadd  ssppeenntt  oonn  tthhee  ttaasskk  ooff  ddeevveellooppiinngg  tthhee  ddrraafftt  tteexxttss,,  dduurriinngg  tthhee  pprreevviioouuss  1100  
mmoonntthhss  aanndd  tthhaatt  aallll  ooff  tthhee  PPaacciiffiicc  IIssllaanndd  CCoouunnttrriieess  aanndd  OOrrggaanniissaattiioonnss  rreepprreesseenntteedd  iinn  MMaajjuurroo  
hhaadd  ggiivveenn  ooff  tthheeiirr  ffrreeee  ttiimmee  ttoo  bbee  tthheerree..    IInn  ccoonncclluussiioonn,,  tthhee  llooccaall  PPaacciiffiicc  IIssllaanndd  ggoovveerrnnmmeennttss  
aanndd  oorrggaanniissaattiioonnss  hhaadd  eexxpprreesssseedd  tthheeiirr  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  tthhee  ttaasskk  bbeeffoorree  tthhee  MMaajjuurroo  mmeeeettiinngg  bbyy  
ddiirreeccttllyy  ccoonnttrriibbuuttiinngg  ttoo  tthhee  ttoottaall  ffuunnddiinngg  ooff  tthhee  pprroocceessss,,  aalloonngg  wwiitthh  tthhee  ssuuppppoorrttiinngg  ggeenneerroouuss  
ddiirreecctt  ffiinnaanncciiaall  ssuuppppoorrtt  sshhaarreedd  bbyy  BBeellggiiuumm,,  NNeeww  ZZeeaallaanndd  aanndd  TTaaiiwwaann  RROOCC..  

TThhee  rreessuullttss  ooff  tthhaatt  MMaajjuurroo  mmeeeettiinngg  wweerree  iinn  ffaacctt  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  tthhee  eennddoorrsseemmeenntt  ooff  aa  
rreeggiioonnaall  aapppprrooaacchh  ttoowwaarrddss  tthhee  ssuussttaaiinnaabbllee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  wwaasstteewwaatteerr  tthhrroouugghh  aann  aapppprroopprriiaattee  
sseett  ooff  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  aanndd  aaccttiioonnss,,  wwhhiicchh  aarree  iinncclluuddeedd  llaatteerr  iinn  tthhiiss  ppaappeerr..      

AAlltthhoouugghh  tthhee  HHoonn..  TTaaddaasshhii  LLoommeettoo,,  aanndd  RRuusssseellll  HHoowwoorrtthh  wweerree  ssppeecciiffiiccaallllyy    aaddddrreessssiinngg  
WWaasstteewwaatteerr  aatt  tthhee  RReeggiioonnaall  MMeeeettiinngg,,  tthhee  ssaammee  ccoonnssttrraaiinnttss,,  ccoonncceerrnnss,,  lliimmiittaattiioonnss,,  iissssuueess,,  aanndd  
pprrooppoosseedd  aaccttiioonnss  wwhhiicchh  wwiillll  bbee  ddiissccuusssseedd  aatt  tthhiiss  RReeggiioonnaall  mmeeeettiinngg  aappppllyy  eeqquuaallllyy  ttoo  WWaatteerr..    

TThhee  ccoonnssuullttaattiivvee  aapppprrooaacchh  wwaass  ccoonnttiinnuueedd  aanndd  uusseedd  eexxtteennssiivveellyy  iinn  pprreeppaarraattiioonn  ffoorr  tthhiiss  PPaacciiffiicc  
RReeggiioonnaall  CCoonnssuullttaattiioonn  oonn  WWaatteerr  iinn  SSmmaallll  IIssllaanndd  CCoouunnttrriieess..    AAtt  tthhee  rreecceenntt    PPaacciiffiicc  WWaatteerr  
AAssssoocciiaattiioonn,,  AAnnnnuuaall  GGeenneerraall  MMeeeettiinngg  iinn  PPoorrtt  VViillaa,,  VVaannuuaattuu  iinn  AApprriill,,  22000022..    SSOOPPAACC  ffaacciilliittaatteedd  aa  
ddaayy  sseessssiioonn  wwiitthh  pphheennoommiinnaall  ffeeeeddbbaacckk  aanndd  ppaarrttiicciippaattiioonn  ffrroomm  tthhee  uuttiilliittiieess  iinn  aatttteennddeennccee  tthhaatt  
iiddeennttiiffiieedd  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ccoonnssttrraaiinnttss  wwhhiicchh  lliimmiitteedd  tthhee  aabbiilliittyy  ooff  oorrggaanniizzaattiioonnss  ttoo  bbee  ssuucccceessssffuull  
pprroovviiddeerrss  ooff  UUrrbbaann  WWaatteerr  aanndd  WWaasstteewwaatteerr  sseerrvviicceess  ttoo  tthheeiirr  ccuussttoommeerrss..    TThheessee  ccoonnssttrraaiinnttss  aarree  
iiddeennttiiccaall  ttoo  tthhoossee  ccoonnssttrraaiinnttss  iiddeennttiiffiieedd  dduurriinngg  tthhee  WWaasstteewwaatteerr  RReeggiioonnaall  MMeeeettiinngg..      
  
IInn  JJaannuuaarryy//FFeebbrruuaarryy,,  22000022  aallssoo  iinn  PPoorrtt  VViillaa,,  VVaannuuaattuu,,  tthhee  AADDBB  ““PPllaannnniinngg  MMeeeettiinngg  ffoorr  WWaatteerr  iinn  
SSmmaallll  IIssllaanndd  CCoouunnttrriieess  TThheemmee””  iinn  pprreeppaarraattiioonn  ffoorr  tthhee  33rrdd  WWoorrlldd  WWaatteerr  FFoorruumm  iiddeennttiiffiieedd  ssiimmiillaarr  
ccoonnssttrraaiinnttss..    
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CCoonnssttrraaiinnttss,,  CCoonncceerrnnss,,  IIssssuueess  
  
TThhee  ccoonnssuullttaattiivvee  pprroocceessss  hhaass  iiddeennttiiffiieedd  tthhee  ffoolllloowwiinngg  nnaattiioonnaall  ccoonnssttrraaiinnttss  ttoo  aacchhiieevviinngg  
ssuussttaaiinnaabbllee  WWaatteerr  aanndd  WWaasstteewwaatteerr  mmaannaaggeemmeenntt..    TThheessee  ccoonnssttrraaiinnttss  aarree  nnoott  ssppeecciiffiicc  ttoo  tthheessee  
ttwwoo  sseeccttoorrss  aanndd  aarree  ttrruuee  ooff  mmoosstt  sseeccttoorrss  ffuunnccttiioonniinngg  iinn  tthhee  PPaacciiffiicc..    TThhee  ccoonnssttrraaiinnttss  ccaann  
bbrrooaaddllyy  bbee  ddiivviiddeedd  iinnttoo  tthhrreeee  ggrroouuppss::    IInnssttiittuuttiioonnaall  ccaappaacciittyy  ooff  nnaattiioonnaall  aaggeenncciieess;;  ggoovveerrnnmmeennttaall  
ssuuppppoorrtt;;  aanndd  ppuubblliicc  ssuuppppoorrtt..  
  

???? IInnssuuffffiicciieenntt  iinnssttiittuuttiioonnaall  ccaappaacciittyy::  llaacckk  ooff  ddaattaa  &&  iinnffoorrmmaattiioonn  ssyysstteemmss;;  iinnssuuffffiicciieenntt  oorr  
iinnooppeerraattiivvee  eeqquuiippmmeenntt;;  ppoooorr  mmaaiinntteennaannccee  ooff  eeqquuiippmmeenntt,,  lliimmiitteedd  tteecchhnniiccaall  eexxppeerrttiissee;;  
wweeaakk  iinnssttiittuuttiioonnaall  bbooddiieess;;  oofftteenn  ddeemmoorraalliizzeedd  aanndd  uunnmmoottiivveeaatteedd  ssttaaffff;;  iinnssuuffffiicciieenntt  
ttrraaiinniinngg  ooppppoorrttuunniittiieess;;  ppoooorr  ssttaaffff  rreetteennttiioonn;;  llaacckk  ooff  ffiinnaanncceess;;  llaacckk  ooff  aa  ssiinnggllee  mmaannaaggeerr  
rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  aallll  aassppeeccttss  ooff  tthhee  uuttiilliittyy  iinncclluuddiinngg::  ppllaannnniinngg,,  ccoonnssttrruuccttiioonn;;  ooppeerraattiioonnss,,  
mmaaiinntteennaannccee,,  mmaannaaggeemmeenntt,,  aanndd  ffiinnaanncciiaall  mmaannaaggeemmeenntt..    TThhee  MMaannaaggeerr  llaacckk  aa  VViissiioonn  
aanndd  iiss  uunnaabbllee  ttoo  aarrttiiccuullaattee  aa  cclleeaarr  vviissiioonn  ttoo  tthhee  ssttaaffff;;  hhiigghh  ccoosstt  ooff  sseerrvviiccee;;  wwaatteerr  qquuaalliittyy;;  
wwaatteerr  ccoonnsseerrvvaattiioonn;;  ppoooorr  ppuubblliicc  rreellaattiioonnss;;  NNoo  vvaalluuee  ggiivveenn  ttoo  wwaatteerr  ((mmeetteerr))  oorr  tthhee  
eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  aa  pprrooppeerr  ttaarriiffff  ..  

???? LLaacckk  ooff  GGoovveerrnnmmeenntt  SSuuppppoorrtt  ::    llaacckk  ooff  ppoolliittiiccaall  wwiillll  bbuutt  oofftteenn  ttoooo  mmuucchh  uunnwwaanntteedd  
ppoolliittiiccaall  iinntteerrffeerreennccee;;  lleeggiissllaattiioonn  iinnaapppprroopprriiaattee  oorr  aabbsseenntt;;  llaacckk  ooff  rreegguullaattiioonn  aanndd  nnoo  
ccaappaacciittyy  ffoorr  eennffoorrcceemmnneett,,  oofftteenn  nnoo  ccoohheerreenntt  nnaattiioonnaall  ppoolliicciieess  oonn  iinntteeggrraatteedd  wwaatteerr  
rreessoouurrccee  mmaannaaggeemmeenntt;;  llaanndd  iissssuueess;;  ffrraaggmmeenntteedd  mmuullttiippllee  ggoovveerrnnmmeenntt  aaggeennccyy  
iinnvvoollvveemmeenntt  rreessuullttiinngg  iinn  ppoooorr  rreegguullaattoorryy  oorr  ppoolliiccyy  lliinnkkss  bbeettwweeeenn  tthhee  vvaarriioouuss  sseeccttoorrss,,  
oofftteenn  iinnaaddeeqquuaattee  sshhaarree  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  aannnnuuaall  bbuuddggeett  aanndd  ccoonnfflliicctt  bbeettwweeeenn  ppuubblliicc  
sseerrvviiccee  aanndd  ssuussttaaiinnaabbllee  uuttiilliittyy;;  ppoolliittiiccaall  iinnssttaabbiilliittyy,,  llaacckk  ooff  nnaattiioonnaall  lloonngg  tteerrmm  ppllaannnniinngg  
aanndd  ccoommmmiittmmeenntt,,  NNoo  vvaalluuee  ggiivveenn  ttoo  wwaatteerr  ((mmeetteerr))  oorr  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  aa  pprrooppeerr  
ttaarriiffff..      

???? IInnssuuffffiicciieenntt  ppuubblliicc  ssuuppppoorrtt::    iinnaaddeeqquuaattee  ppuubblliicc  aawwaarreenneessss;;  iinnssuuffffiicciieenntt  ccoommmmuunniittyy  
ppaarrttiicciippaattiioonn  aanndd  iinnvvoollvveemmeenntt;;  aanndd  aassssoocciiaatteedd  llaacckk  ooff  aapppprreecciiaattiioonn  ooff  ssoocciioo--ccuullttuurraall  
iissssuueess..  

AAddddiittiioonnaallllyy,,  tthhee  PPaacciiffiicc  IIssllaanndd  ccoouunnttrriieess  eennvviirroonnmmeenntt  iittsseellff  ((oouuttssiiddee  ooff  tthhee  nnaattiioonnaall  ccaappaacciittyy))  
oofftteenn  rreessuullttss  iinn  ffuurrtthheerr  ccoonnssttrraaiinnss  dduuee  ttoo  tthhee  iissoollaatteedd  aanndd  ffrraaggmmeenntteedd  nnaattuurree  ooff  mmuullttiippllee  iissllaanndd  
ssttaatteess  wwiitthhiinn  aa  vvaasstt  oocceeaann  eexxppaannssee..    TThheessee  aarree  ccoommmmoonn  ttoo  mmoosstt  ccoouunnttrriieess  iinn  tthhee  rreeggiioonn..  

TThheessee  rreeggiioonnaall  ccoonnssttrraaiinnttss  iinncclluuddee::  rreessttrriicctteedd  llaanndd  aarreeaa;;  ccoommppeettiinngg  llaanndd  uusseess;;  ssmmaallll  
ppooppuullaattiioonn  bbaassee;;  iinnccrreeaassiinngg  ppooppuullaattiioonn  ddeennssiittyy  oonn  ““ccaappiittaall””  iissllaannddss,,  aanndd  ddee--ppooppuullaattiioonn  oonn  oouutteerr  
iissllaannddss;;  iissoollaatteedd  ccoommmmuunniittiieess;;  hhiigghh  ttrraannssppoorrtt  ccoossttss;;  lliimmiitteedd  eeccoonnoommiicc  ddeevveellooppmmeenntt  ((aabboovvee  
ffaaccttoorrss  uunnaattttrraaccttiivvee  ttoo  iinndduussttrryy));;  lliimmiitteedd  ttaaxx  rreevveennuuee  ggeenneerraattiioonn;;  ppoooorr  aanndd  ccoossttllyy  
ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  eelleeccttrriicciittyy,,  aanndd  wwaatteerr  ssuuppppllyy  ssyysstteemmss  ((DDuuee  ttoo  llooww  eeccoonnoommiieess  ooff  ssccaallee));;  hhiigghh  

vvuullnneerraabbiilliittyy  ttoo  nnaattuurraall  ddiissaasstteerrss;;  cclliimmaattee  vvaarriiaabbiilliittyy,,  EEll  NNiiññoo--SSoouutthheerrnn  OOsscciillllaattiioonn  ((EENNSSOO))  aanndd  
sseeaa  lleevveell  rriissee  iissssuueess;;  aanndd  llccaakk  ooff  ccoooorrddiinnaattoonn  bbeettwweeeenn  ddoonnoorrss  ((uunnrreeaassoonnaabbllee  ddoonnoorr  
rreessttrraaiinnttss)),,  iinntteerrnnaattiioonnaall  oorrggaanniizzaattiioonnss,,  aanndd  rreecceeiivviinngg  ccoouunnttrriieess..    
  
OOtthheerr  NNaattiioonnaall  aanndd  EExxtteerrnnaall  CCoonnssttrraaiinnttss  wwhhiicchh  HHaammppeerr  SSuussttaaiinnaabbllee  MMaannaaggeemmeenntt  ooff  
WWaatteerr  aanndd  WWaasstteewwaatteerr  UUttiilliittiieess!!  
  
EEnnvviirroonnmmeennttaall  pprroobblleemmss  aarree  iinnccrreeaassiinngg..    SSeevveerraall  ffaaccttoorrss  ssuucchh  aass  hhiigghh  ppooppuullaattiioonn  ggrroowwtthh,,  
ppoovveerrttyy,,  uurrbbaanniizzaattiioonn,,  eeccoonnoommiicc  ggrroowwtthh  aanndd  tthhee  uussee  ooff  iimmppoorrtteedd  iinnaapppprroopprriiaattee  tteecchhnnoollooggiieess  
aarree  ccrreeaattiinngg  eennvviirroonnmmeennttaall  pprroobblleemmss..    PPaarrttllyy  aass  aa  rreessuulltt  ooff  tthheessee  pprreessssuurreess,,  ttrraaddiittiioonnaall  wwaayyss  ooff  
mmaannaaggiinngg  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt  aarree  nnooww  ddiissaappppeeaarriinngg..    SSoommee  pprreessssiinngg  ccoonncceerrnnss  iinncclluuddee  
ccoonnttaammiinnaattiioonn  ooff  wwaatteerr  rreessoouurrcceess,,  rraappiidd  ddeeffoorreessttaattiioonn,,  uunnssuussttaaiinnaabbllee  aanndd  ddeessttrruuccttiivvee  
eexxppllooiittaattiioonn  ooff  mmaarriinnee  aanndd  mmiinneerraall  rreessoouurrcceess,,  ppoooorr  wwaassttee  mmaannaaggeemmeenntt,,  iinnaaddeeqquuaattee  ssaanniittaattiioonn,,  
aanndd  uurrbbaann  ppoolllluuttiioonn..  IInn  aaddddiittiioonn,,  tthhee  PPaacciiffiicc  RReeggiioonn  iinncclluuddee  mmaannyy  ssmmaallll--iissllaanndd  ccoouunnttrriieess  wwiitthh  
vvaasstt  ggeeooggrraapphhiicc,,  eeccoollooggiiccaall,,  aanndd  ssoocciiooccuullttuurraall  ddiivveerrssiittyy..  TThhee  ssmmaalllleerr  tthhee  iissllaannddss,,  tthhee  mmoorree  
iimmmmeeddiiaattee  aanndd  sseevveerree  aarree  tthhee  ccoonnsseeqquueenncceess  ooff  iinnaaddeeqquuaattee  eennvviirroonnmmeennttaall  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  
tthhee  ggrreeaatteerr  tthhee  rriisskkss  ooff  ccuummuullaattiivvee  ccoollllaappssee  oorr  ccaattaassttrroopphhiicc  ddaammaaggee  ffrroomm  cclliimmaattiicc  eevveennttss..  TThhee  
mmoosstt  ccrruucciiaall  eennvviirroonnmmeennttaall  iissssuueess  aarree  iinn  tthhee  aarreeaass  ooff  ((ii))  nnaattuurraall  rreessoouurrccee  ccoonnsseerrvvaattiioonn,,  ((iiii))  
wwaassttee  ddiissppoossaall//mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  ppoolllluuttiioonn  pprreevveennttiioonn,,  aanndd  ((iiiiii))  cclliimmaattee  cchhaannggee  aanndd  sseeaa  lleevveell  
rriissee..      
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NNaattuurraall  rreessoouurrccee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  mmuusstt  bbeeccoommee  aa  pprriioorriittyy..  PPaacciiffiicc  iissllaanndd  ppeeooppllee  rreellyy  oonn  
nnaattuurraall  rreessoouurrcceess  ttoo  mmeeeett  tthheeiirr  ttrraaddiittiioonnaall  nneeeeddss  aanndd  iinnccrreeaassiinnggllyy  ttoo  ggeenneerraattee  ccaasshh  iinnccoommee,,  
ee..gg..,,  ttoouurriissmm..  RRiissiinngg  mmaatteerriiaall  eexxppeeccttaattiioonnss  aanndd,,  iinn  mmaannyy  ccaasseess,,  hhiigghh  ppooppuullaattiioonn  ggrroowwtthh  aarree  
ppllaacciinngg  ccoonnssiiddeerraabbllee  pprreessssuurree  oonn  tthhee  lliimmiitteedd  llaanndd  aanndd  ccooaassttaall  mmaarriinnee  eeccoossyysstteemmss  aanndd  tthhee  
bbiiooddiivveerrssiittyy  tthheeyy  ccoonnttaaiinn..  TThhee  PPaacciiffiicc  IIssllaanndd  ccoouunnttrriieess  hhaavvee  hhiigghh  lleevveellss  ooff  ssppeecciieess  ddiivveerrssiittyy  tthhaatt  
iiss  aammoonngg  tthhee  mmoosstt  tthhrreeaatteenneedd  iinn  tthhee  wwoorrlldd..  PPoooorr  nnaattuurraall  rreessoouurrccee  mmaannaaggeemmeenntt,,  aanndd  ppoooorrllyy  
ppllaannnneedd  aanndd  iimmpplleemmeenntteedd  ddeevveellooppmmeenntt  pprroojjeeccttss  aanndd  pprrooggrraammss,,  ((iinncclluuddiinngg  iinnpprrooppeerrllyy  ooppeerraatteedd  
aanndd  mmaaiinnttaaiinneedd  iinnffrraassttrruuccttuurree  ddeevveellooppmmeenntt  ffoorr  wwaatteerr  aanndd  wwaasstteewwaatteerr  aaccttiivviittiieess))  aarree  ddeepplleettiinngg  
aanndd  ccoommpprroommiissiinngg  tthhee  nnaattuurraall  rreessoouurrccee  bbaassee..  
  
WWaassttee  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  ppoolllluuttiioonn  pprreevveennttiioonn  aarree  bbeeccoommiinngg  iinnccrreeaassiinnggllyy  iimmppoorrttaanntt  
pprriioorriittiieess..  MMaannyy  PPaacciiffiicc  IIssllaanndd  ccoouunnttrriieess  sshhaarree  tthhee  pprroobblleemmss  ooff  wwaassttee  ddiissppoossaall  aanndd  uurrbbaann  
ppoolllluuttiioonn..  HHiigghh  ppooppuullaattiioonn  ggrroowwtthh,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  iinn  uurrbbaann  aarreeaass,,  ccoommbbiinneedd  wwiitthh  lliimmiitteedd  llaanndd  aarreeaa  
aanndd  ssppeecciiffiicc  pprrooggrraammss  ttoo  ssttiimmuullaattee  eeccoonnoommiicc  ggrroowwtthh  aarree  eexxaacceerrbbaattiinngg  tthheessee  pprroobblleemmss..  
DDiissppoossaall  ooff  ssoolliidd  wwaassttee  iiss  aa  ppaarrttiiccuullaarr  pprroobblleemm  iinn  vveerryy  ssmmaallll  iissllaannddss  wwhheerree  tthheerree  iiss  nnoo  ssppaaccee  oorr  
iinnffrraassttrruuccttuurree  ffoorr  ssaaffee  ddiissppoossaall..  EEvveenn  iinn  tthhee  llaarrggeerr  iissllaannddss  rreeccyycclliinngg  iiss  rraarree,,  aanndd  mmoosstt  ddiissppoossaall  
iiss  ddoonnee  tthhrroouugghh  llaannddffiillll..  WWaasstteewwaatteerr  ppoolllluuttiioonn  iiss  aallssoo  iinnccrreeaassiinngg  wwiitthh  nneeggaattiivvee  iimmppaaccttss  oonn  
ffrreesshhwwaatteerr  ssyysstteemmss,,  eenncclloosseedd  ccooaassttaall  wwaatteerrss,,  aaqquuiiffeerrss,,  aanndd  ggrroouunnddwwaatteerr  lleennsseess..  HHuummaann  
sseewwaaggee  ddiissppoossaall  iiss  aallssoo  aa  mmaajjoorr  pprroobblleemm  aanndd  ppoosseess  sseerriioouuss  rriisskkss  ttoo  hhuummaann  hheeaalltthh  aanndd  
iinnsshhoorree  ffiisshheerriieess..    
  
CClliimmaattee  cchhaannggee  aanndd  sseeaa  lleevveell  rriissee  rreemmaaiinn  mmaajjoorr  ppootteennttiiaall  pprroobblleemmss..  TThhee  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  
PPaacciiffiicc  ppeeoopplleess  lliivvee  iinn  llooww--llyyiinngg  ccooaassttaall  aarreeaass  tthhaatt  aarree  ppaarrttiiccuullaarrllyy  vvuullnneerraabbllee  ttoo  cclliimmaattee  
cchhaannggee,,  cclliimmaattee  vvaarriiaabbiilliittyy,,  aanndd  sseeaa--lleevveell  rriissee..  TThhee  iinnccrreeaasseedd  ffrreeqquueennccyy  aanndd  iinntteennssiittyy  ooff  ssttoorrmmss  
aanndd  ccyycclloonneess,,  ccoommbbiinneedd  wwiitthh  eevveenn  mmiinnoorr  iinnccrreeaasseess  iinn  sseeaa  lleevveell  mmaayy  ccaauussee  mmaajjoorr  ddiissrruuppttiioonn  ttoo  
eeccoonnoommiicc  aanndd  ssoocciiaall  lliiffee,,  aanndd  eevveenn  tthhrreeaatteenn  tthhee  vveerryy  eexxiisstteennccee  ooff  tthheessee  ccoouunnttrriieess,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  
tthhee  aattoollll  nnaattiioonnss..  OOnnee  vveerryy  sseerriioouuss  eeffffeecctt  ooff  aa  rriissiinngg  sseeaa  lleevveell  wwoouulldd  bbee  iittss  iimmppaacctt  oonn  
ffrreesshhwwaatteerr  lleennsseess  uunnddeerrllyyiinngg  aattoollllss..  TThhee  rriisskk  ooff  ssaallttwwaatteerr  iinnttrruussiioonn  wwiillll  rriissee  aass  tthhee  sseeaa  lleevveell  
rriisseess,,  llaatteerraall  lleeaakkaaggee  wwiillll  iinnccrreeaassee,,  tthhee  ggrroouunnddwwaatteerr  lleennsseess  wwiillll  bbeeccoommee  tthhiinnnneerr,,  aanndd  ssaallttwwaatteerr  
wwiillll  mmoovvee  wwiitthhiinn  rreeaacchh  ooff  ppuummpp  iinnttaakkeess..  LLiimmiitteedd  ffrreesshhwwaatteerr  rreessoouurrcceess  wwiillll  bbee  lloosstt  oorr  aatt  ggrraavvee  
rriisskk..  IInn  aaddddiittiioonn,,  aass  tthhee  sseeaa  lleevveell  rriisseess,,  ssaallttwwaatteerr  wwiillll  rreeaacchh  tthhee  rroooottss  ooff  ppiitt--ggrroowwnn  ttaarroo,,  ccooccoonnuutt  
ppaallmmss,,  aanndd  ootthheerr  ttrreeee  ccrrooppss  wwiitthh  cclleeaarr  nneeggaattiivvee  eeffffeeccttss  oonn  tthheeiirr  pprroodduuccttiioonn..  
  
PPoolliittiiccaall  ssttaabbiilliittyy  iiss  ppeerrhhaappss  tthhee  mmoosstt  ssiiggnniiffiiccaanntt  ffaaccttoorr  ccuurrrreennttllyy  iinnfflluueenncciinngg  wwaatteerr  aanndd  
wwaasstteewwaatteerr  ddeevveellooppmmeenntt  pprroojjeeccttss..  AA  vvaarriieettyy  ooff  rreecceenntt  eevveennttss  hhaavvee  uunnddeerrssccoorreedd  tthhee  
iimmppoorrttaannccee  ooff  ppoolliittiiccaall  ssttaabbiilliittyy..  RReecceenntt  ppoolliittiiccaall  cchhaannggeess  iinn  tthhee  CCooookk  IIssllaannddss  aanndd  VVaannuuaattuu  
iinnddiiccaattee  tthhee  nneeeedd  ffoorr  rreeffoorrmm  ggoovveerrnnmmeennttss  ttoo  bbee  ffaarr  mmoorree  iinncclluussiivvee  aanndd  ppaarrttiicciippaattoorryy  iinn  tthheeiirr  
rreeffoorrmm  iinniittiiaattiivveess,,  tthhuuss  eennssuurriinngg  tthhaatt  tthhee  mmoommeennttuumm  ooff  rreeffoorrmm  ccoonnttiinnuueess  ddeessppiittee  cchhaannggeess  iinn  
ggoovveerrnnmmeenntt..  PPoolliittiiccaall  uupphheeaavvaallss  iinn  tthhee  FFiijjii  IIssllaannddss  aanndd  tthhee  SSoolloommoonn  IIssllaannddss  ppooiinntt  ttoo  tthhee  nneeeedd  
ffoorr  ggoovveerrnnmmeennttss  ttoo  bbee  mmoorree  sseennssiittiivvee  aanndd  rreessppoonnssiivvee  ttoo  ggrroowwiinngg  iinneeqquuiittiieess  bbeettwweeeenn  vvaarriioouuss  
sseeggmmeennttss  ooff  ssoocciieettyy..  IInn  ffaacctt,,  iinn  aa  ssppaann  ooff    1122  mmoonntthhss,,  77  ooff  tthhee  1122  PPaacciiffiicc  IIssllaanndd  ccoouunnttrriieess  hhaavvee  
hhaadd  cchhaannggeess  iinn  ggoovveerrnnmmeenntt..  TThhee  vvoollaattiilliittyy  ooff  ppoolliittiiccaall  cchhaannggeess  iinn  tthhee  PPaacciiffiicc  aappppeeaarrss  eennddeemmiicc  
aanndd  mmuusstt  bbee  ttaakkeenn  aaccccoouunntt  ooff  wwhheenn  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  ggoovveerrnnmmeennttss  ttoo  ppllaann  aanndd  iimmpplleemmeenntt  rreeffoorrmm  
aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  ssttrraatteeggiieess..  
  
GGoooodd  ggoovveerrnnaannccee  aallssoo  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  iinnfflluueenncceess  tthhee  aacchhiieevveemmeenntt  ooff  ddeevveellooppiinngg  
ssuussttaaiinnaabbllee  wwaatteerr  aanndd  wwaasstteewwaatteerr  ggooaallss  aanndd  oobbjjeeccttiivveess  iinn  tthhee  PPaacciiffiicc..    AA  ggoooodd  eexxaammppllee  
ooff  eeaarrllyy  bbeenneeffiittss  ooff  ggoooodd  ggoovveerrnnaannccee  ppoolliicciieess  iiss  tthhee  rreecceenntt  ccaassee  ooff  PPNNGG..    WWiitthh  tthhee  aaddooppttiioonn  ooff  
aa  ssttrroonngg  ggoovveerrnnaannccee  rreeffoorrmm  aaggeennddaa  bbyy  tthhee  nneeww  GGoovveerrnnmmeenntt  iinn  llaattee  11999999,,  aanndd  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  
mmuullttiillaatteerraall  aanndd  bbiillaatteerraall  ddeevveellooppmmeenntt  iinnssttiittuuttiioonnss,,  PPNNGG  hhaass  qquuiicckkllyy  mmaannaaggeedd  ttoo  ssuubbssttaannttiiaallllyy  
rreevveerrssee  iittss  ffaasstt--ddeecclliinniinngg  eeccoonnoommiicc  ppeerrffoorrmmaannccee,,  aanndd  ssuubbssttaannttiiaallllyy  iimmpprroovvee  iittss  aacccceessss  ttoo  
iinntteerrnnaattiioonnaall  ffiinnaannccee..    TThhiiss  iiss  aa  cclleeaarr  ssiiggnnaall  ttoo  PPaacciiffiicc  ggoovveerrnnmmeennttss  ttoo  bbeeccoommee  mmoorree  
ttrraannssppaarreenntt  aanndd  ddiisscciipplliinneedd  iinn  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  tthheeiirr  ffiinnaanncciiaall  sseeccttoorrss..  
  
TThhee  sshhoorrttaaggee  ooff  mmaannaaggeerriiaall  aanndd  tteecchhnniiccaall  sskkiillllss  iiss  aa  mmaajjoorr  ddeevveellooppmmeenntt  ccoonnssttrraaiinntt..  TThhee  
hhuummaann  rreessoouurrcceess  aanndd  iinnssttiittuuttiioonnaall  ccaappaacciittyy  iinn  tthhee  WWaatteerr  aanndd  WWaasstteewwaatteerr  UUttiilliittiieess,,  ssppeecciiffiiccaallllyy,,  
aanndd  iinn  tthhee  PPaacciiffiicc  IIssllaanndd  ccoouunnttrriieess  ggeenneerraallllyy,,  rreemmaaiinn  eexxttrreemmeellyy  wweeaakk,,  wwhhiicchh  iiss  iinn  llaarrggee  
mmeeaassuurree  ccaauusseedd  bbyy  tthhee  ssmmaallll  llaabboorr  mmaarrkkeett  aanndd  lliimmiitteedd  llooccaall  eedduuccaattiioonn  ooppppoorrttuunniittiieess..  WWeeaakk  
hhuummaann  aanndd  iinnssttiittuuttiioonnaall  ccaappaacciittiieess  aarree  ppeerrhhaappss  tthhee  mmoosstt  ssiiggnniiffiiccaanntt  ssttuummbblliinngg  bblloocckk  ttoo  
aacchhiieevviinngg  nnoott  oonnllyy  ssuussttaaiinnaabbllee  wwaatteerr  aanndd  wwaasstteewwaatteerr  uuttiilliittiieess,,  bbuutt  eeffffiicciieenntt  ssoocciiaall  aanndd  eeccoonnoommiicc  
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ssyysstteemmss..    WWeeaakknneesssseess  rraannggee  ffrroomm  tthhee  wweeaakk  ccaappaacciittiieess  ooff  ppaarrlliiaammeennttss  ttoo  ddeebbaattee  ppoolliiccyy  iissssuueess  
aanndd  ttoo  eeffffeeccttiivveellyy  oovveerrsseeee  ggoovveerrnnmmeenntt  aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  ttoo  tthhee  lliimmiitteedd  pprrooffeessssiioonnaalliissmm  ooff  tthhee  cciivviill  
sseerrvviiccee,,  tthhee  wweeaakk  ccaappaacciittyy  ooff  sseeccttoorraall  aaggeenncciieess  ttoo  rreegguullaattee  aanndd  mmaannaaggee  ccrriittiiccaall  ppuubblliicc  
sseerrvviicceess,,  aanndd  tthhee  aabbiilliittyy  ooff  tthhee  pprriivvaattee  sseeccttoorr  ttoo  eennggaaggee  tthhee  nneecceessssaarryy  bbuussiinneessss  aanndd  tteecchhnniiccaall  
sskkiillllss..  TThhee  sshhoorrttaaggee  ooff  sskkiillllss  iinn  tthhee  ssmmaalllleesstt  aanndd  rreemmootteesstt  PPaacciiffiicc  IIssllaanndd  ccoouunnttrriieess  iiss  ttoo  bbee  
eexxppeecctteedd,,  aanndd  tthheerree  iiss  nnoo  eeaassyy  ssoolluuttiioonn..  HHoowweevveerr,,  wwhhiillee  mmuucchh  eeffffoorrtt  hhaass  bbeeeenn  eexxppeennddeedd  iinn  
bbuuiillddiinngg  sskkiillllss  iinn  tthhee  llaarrggeerr  PPaacciiffiicc  IIssllaanndd  ccoouunnttrriieess  ssuucchh  aass  tthhee  FFiijjii  IIssllaannddss  aanndd  tthhee  MMeellaanneessiiaann  
ccoouunnttrriieess,,  dduurraabbllee  ccaappaacciittyy  iiss  ssttiillll  llaacckkiinngg..  TThhee  iimmppoorrttaanntt  lleessssoonn  ffrroomm  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  eeffffoorrttss  
iinn  tthhee  PPaacciiffiicc  ssoo  ffaarr  iiss  tthhaatt  iitt  iiss  aa  lloonngg--tteerrmm  ttaasskk  rreeqquuiirriinngg  ssuussttaaiinneedd  aatttteennttiioonn  aanndd  iinnvveessttmmeennttss..  
TThheerree  aarree  sseerriioouuss  rriisskkss  iinn  bbeeiinngg  oovveerrllyy  aammbbiittiioouuss,,  ggiivveenn  tthhee  wweeaakk  bbaassee  iinn  mmoosstt  ccoouunnttrriieess..  
  
TToo  ssoommee  eexxtteenntt,,  pprroovviiddeerrss  ooff  eexxtteerrnnaall  aassssiissttaannccee  hhaavvee  ccoonnttrriibbuutteedd  ttoo  tthhee  pprroobblleemm  ooff  
llooww  ccaappaacciittyy..  MMuullttiillaatteerraall  aanndd  bbiillaatteerraall  ddoonnoorrss  ddeessiiggnn  ccoommpplleexx  pprroojjeeccttss  aanndd  pprrooggrraammss,,  aanndd  
tthheenn  ffiieelldd  aa  bbaatttteerryy  ooff  ccoonnssuullttaannttss  ttoo  iimmpplleemmeenntt  tthheessee  bbeeccaauussee  llooccaall  ccaappaacciittyy  ccaannnnoott  ccooppee..  
CCaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  pprrooggrraammss  aarree  oofftteenn  rreessoouurrcceedd  bbyy  lloonngg--tteerrmm  ccoonnssuullttaannttss  wwhhoo  oofftteenn  aarree  
tteecchhnniiccaall  rraatthheerr  tthhaann  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  ssppeecciiaalliissttss,,  aanndd  wwhhoo  eenndd  uupp  ddooiinngg  tthhee  wwoorrkk  tthheemmsseellvveess  
rraatthheerr  tthhaann  ttrraannssffeerrrriinngg  sskkiillllss..  GGoovveerrnnmmeennttss  ccoommppoouunndd  tthhee  pprroobblleemm  bbyy  nnoott  aaddhheerriinngg  ttoo  aa  ppoolliiccyy  
tthhaatt  aalllloowwss  ttrraaiinneedd  iinnccuummbbeennttss  ttoo  ssttaayy  iinn  ppllaaccee  oovveerr  aann  aaddeeqquuaattee  ppeerriioodd  ooff  ttiimmee  ttoo  hhaavvee  aann  
iimmppaacctt  oonn  iinnssttiittuuttiioonnaall  ooppeerraattiioonnss..    FFiinnaallllyy,,  wwhhiillee  bbiillaatteerraall  pprrooggrraammss  hhaavvee  ddeevvootteedd  mmuucchh  
iinnvveessttmmeenntt  ttoo  oovveerrsseeaass  eedduuccaattiioonn  aanndd  ttrraaiinniinngg,,  tthheessee  pprrooggrraammss  aarree  ppllaagguueedd  bbyy  tthhee  
ccoonnsseeqquueenntt  eemmiiggrraattiioonn  ooff  ttrraaiinneeeess,,  sseeeekkiinngg  mmoorree  aattttrraaccttiivvee  oovveerrsseeaass  eemmppllooyymmeenntt..  
  
MMaannyy  PPaacciiffiicc  ccuullttuurreess  aarree  ssuubbssttaannttiiaallllyy  ttrriibbaall  bbaasseedd,,  aaddhheerriinngg  ttoo  aa  vvaalluuee  ssyysstteemm  tthhaatt  
eelleevvaatteess  ttrriibbaall  aanndd  ffaammiillyy  aalllleeggiiaanncceess  aabboovvee  aallll  eellssee..  WWhhiillee  tthhiiss  vvaalluuee  ssyysstteemm  hhaass  sseerrvveedd  
tthhee  PPaacciiffiicc  ppeeooppllee  wweellll  oovveerr  ttiimmee,,  iitt  aallssoo  iinnfflluueenncceess  tthhee  wwaatteerr  aanndd  wwaasstteewwaatteerr  uuttiilliittiieess  iinn  
ppaarrttiiccuullaarr  wwaayyss  aass  tthheeyy  mmooddeerrnniizzee  aanndd  aaddoopptt  gglloobbaall  ttrreennddss..  TThhee  ttrriibbaall  ssyysstteemm  iinnfflluueenncceess  tthhee  
ssttaabbiilliittyy  ooff  mmaannaaggeemmeenntt  ((ppaarrttiiccuullaarrllyy  wwhheenn  mmaannaaggeerrss  aarree  sseelleecctteedd  nnoott  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  ppoolliiccyy  
mmaannddaatteess  oorr  kknnoowwlleeddggee,,  bbuutt  oonn  ttrriibbaall  aalllleeggiiaanncceess)),,  tthhee  ooppeennnneessss  ooff  ggoovveerrnnmmeennttss  ttoo  eexxtteerrnnaall  
iinnvveessttmmeennttss,,  tthhee  aabbiilliittyy  ooff  eexxtteerrnnaall  iinnvveessttoorrss  ttoo  aacccceessss  llaanndd  ffoorr  ccoommmmeerrcciiaall  ooppeerraattiioonnss,,  tthhee  
ccaappaacciittyy  ooff  iinnddiiggeennoouuss  eennttrreepprreenneeuurrss  ttoo  iinniittiiaattee  aanndd  mmaannaaggee  ssuucccceessssffuull  bbuussiinneesssseess  wwhhiillee  
ccooppiinngg  wwiitthh  eexxtteennddeedd  ffaammiillyy  ddeemmaannddss,,  aanndd  tthhee  aabbiilliittyy  ooff  ssttaaffff  ttoo  rreelliiaabbllyy  ggiivvee  ttiimmee  ttoo  
eemmppllooyymmeenntt  rraatthheerr  tthhaann  ffaammiillyy  mmaatttteerrss..  
  
AAcccceessss  ttoo  llaanndd,,  ssoo  ccrriittiiccaall  ttoo  pprriivvaattee  iinnvveessttmmeenntt,,  iiss  ssuubbssttaannttiiaallllyy  iinnfflluueenncceedd  bbyy  llooccaall  
ccuussttoomm..  MMoosstt  llaanndd  rreemmaaiinnss  uunnddeerr  ccoommpplleexx  ttrraaddiittiioonnaall  oowwnneerrsshhiipp  ssttrruuccttuurreess  tthhaatt  ddoo  nnoott  
pprroovviiddee  ffoorrmmaall  oowwnneerrsshhiipp  bbuutt  pprroovviiddee  aacccceessss  ttoo  llaanndd  ffoorr  ffaammiillyy  aanndd  ccoommmmuunniittyy  mmeemmbbeerrss..  TThhiiss  
pprreevveennttss  tthhee  uussee  ooff  llaanndd  ffoorr  ddeevveellooppiinngg  wwaatteerr  aanndd  wwaasstteewwaatteerr  pprroojjeeccttss  wwiitthhoouutt  ppaayyiinngg  aa  hhiigghh  
pprriiccee  ffoorr  tthhee  uussee  ooff  tthhee  llaanndd..    HHoowweevveerr,,  wwiitthh  rruurraall  ppooppuullaattiioonnss  ggrroowwiinngg  tthheerree  iiss  nnoott  eennoouugghh  
aavvaaiillaabbllee  llaanndd  ffoorr  ssuubbssiisstteennccee  lliivviinngg..  RRuurraall  ppeeooppllee  nneeeedd  ttoo  mmoovvee  iinnttoo  tthhee  ccaasshh  eeccoonnoommyy  aanndd  ttoo  
bbrriinngg  ccuussttoommaarryy  llaannddss  iinnttoo  tthhee  ccaasshh  eeccoonnoommyy..    
  
TThhee  iinnfflluueennccee  ooff  ccuullttuurraall  ttrraaddiittiioonnss  mmuusstt  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  sseerriioouussllyy  wwhheenn  ddeessiiggnniinngg  
ddeevveellooppmmeenntt  ssttrraatteeggiieess..  IItt  iiss  nnoott  ssuuggggeesstteedd  hheerree  tthhaatt  tthheerree  sshhoouulldd  bbee  aa  ccoonncceerrtteedd  eeffffoorrtt  ttoo  
cchhaannggee  tthheessee  ssoocciiooccuullttuurraall  ttrraaddiittiioonnss..  MMaannyy  ttrraaddiittiioonnss  aarree  eexxttrreemmeellyy  vvaalluuaabbllee  eevveenn  ffrroomm  aann  
eeccoonnoommiicc  ppooiinntt  ooff  vviieeww,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  ttoo  pprrootteecctt  nnaattuurraall  rreessoouurrcceess  aanndd  pprroovviiddee  ssoocciiaall  sseeccuurriittyy  
ssaaffeettyy  nneettss..  TThheeiirr  iinnfflluueennccee  iinn  aaddddrreessssiinngg  tthhee  mmaajjoorr  ddeevveellooppmmeenntt  cchhaalllleennggeess  aarree  rreeaall  aanndd  
ssiiggnniiffiiccaanntt..  TThhiiss  nneeeeddss  ttoo  bbee  rreeccooggnniizzeedd  iinn  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  ssttrraatteeggiicc  aapppprrooaacchheess  ttoo  wwaatteerr  
aanndd  wwaasstteewwaatteerr  ddeevveellooppmmeennttss  iinn  tthhee  PPaacciiffiicc  IIssllaanndd  ccoouunnttrriieess..  
  
TThhee  rraattee  ooff  ppooppuullaattiioonn  ggrroowwtthh  ccoonnttiinnuueess  ttoo  bbee  wwoorrrriissoommee..  IInn  mmoosstt  PPaacciiffiicc  IIssllaanndd  
ccoouunnttrriieess,,  iimmpprroovveedd  hheeaalltthh  ccoonnddiittiioonnss  hhaavvee  aaddddeedd  ttoo  lloonnggeevviittyy..  PPooppuullaattiioonnss  iinn  MMeellaanneessiiaa  aanndd  
ppaarrttss  ooff  MMiiccrroonneessiiaa  ccoonnttiinnuuee  ttoo  ggrrooww  rraappiiddllyy  bbeeccaauussee  ooff  hhiigghh  ffeerrttiilliittyy..  FFoorr  iinnssttaannccee,,  tthhee  ggrroowwtthh  
rraattee  ooff  tthhee  RRMMII  iiss  33..66  ppeerrcceenntt  aanndd  tthhaatt  ooff  tthhee  SSoolloommoonn  IIssllaannddss  iiss  33..33  ppeerrcceenntt..  IInn  mmoosstt  ooff  
PPoollyynneessiiaa,,  ((aalltthhoouugghh  ppooppuullaattiioonn  bbiirrtthh  rraatteess  aarree  hhiigghh))  ppooppuullaattiioonn  ggrroowwtthh  rreemmaaiinnss  llaarrggeellyy  ssttaabbllee  
rreefflleeccttiinngg  ssuubbssttaannttiiaall  mmiiggrraattiioonn  ttoo  NNeeww  ZZeeaallaanndd,,  AAuussttrraalliiaa,,  aanndd  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess..  
  
TThhee  ssiinnggllee  bbiiggggeesstt  cchhaalllleennggee  iiss  ttoo  ggeenneerraattee  wwaaggee--  aanndd  iinnccoommee--eeaarrnniinngg  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  
rraappiiddllyy  ggrroowwiinngg  llaabboorr  ffoorrcceess..  GGiivveenn  nnoo  eexxppaannssiioonn  iinn  ppuubblliicc  sseeccttoorr  eemmppllooyymmeenntt,,  aanndd  tthhee  
iinnaabbiilliittyy  ooff  tthhee  pprriivvaattee  sseeccttoorr  ttoo  aabbssoorrbb  nneeww  llaabboorr  ffoorrccee  eennttrraannttss,,  ccuurrrreenntt  ppooppuullaattiioonn  ggrroowwtthh  
rraatteess  wwiillll  rreessuulltt  iinn  eevveerr--iinnccrreeaassiinngg  lleevveellss  ooff  uunneemmppllooyymmeenntt..  TThhiiss  iinn  ttuurrnn  wwiillll  hhaavvee  aaddvveerrssee  
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iimmppaaccttss  oonn  ppoovveerrttyy  lleevveellss  aass  iiss  aallrreeaaddyy  hhaappppeenniinngg  iinn  tthhee  RRMMII  aanndd  tthhee  SSoolloommoonn  IIssllaannddss,,  aanndd  iiss  
bbeeggiinnnniinngg  ttoo  ooccccuurr  iinn  PPNNGG..    TThhiiss  mmiiggrraattiioonn  iinnttoo  mmoorree  ppooppuullaatteedd  uurrbbaann  cceenntteerrss  ffoorr  eemmppllooyymmeenntt  
ooppppoorrttuunniittiieess,,  ppllaacceess  aa  bbuurrddeenn  oonn  tthhee  wwaatteerr  aanndd  wwaasstteewwaatteerr  uuttiilliittiieess  nneeeedd  ttoo  ccoonnttiinnuuaallllyy  
ddeevveelloopp  rreessoouurrcceess  ttoo  sseerrvvee  tthhee  ggrroowwiinngg  ppooppuullaattiioonn..  
  
AAtt  tthhee  rroooott  ooff  tthhee  ppooppuullaattiioonn  pprroobblleemm  iiss  tthhee  iinnaabbiilliittyy  ooff  eedduuccaattiioonn  sseerrvviicceess  ttoo  rreeaacchh  oouutt  
ttoo  tthhee  ppeeooppllee,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  tthhee  wwoommeenn..  TThhiiss  iiss  ppaarrttiiccuullaarrllyy  tthhee  ccaassee  iinn  MMeellaanneessiiaa  aanndd  
MMiiccrroonneessiiaa..  AAddmmiitttteeddllyy,,  pprroovviiddiinngg  tthhee  nneecceessssaarryy  eedduuccaattiioonn  sseerrvviicceess,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  ttoo  ffeemmaalleess  iinn  
tthhee  rruurraall  aarreeaass,,  iiss  nnoott  eeaassyy..  GGoovveerrnnmmeenntt  bbuuddggeettss  ccoonnttiinnuuee  ttoo  bbee  ssttrraaiinneedd..  TThhee  ccaappaacciittyy  ooff  
eedduuccaattiioonn  aaggeenncciieess  iiss  wweeaakk..  TThhee  ttooppooggrraapphhyy  ooff  mmaannyy  PPaacciiffiicc  IIssllaanndd  ccoouunnttrriieess  mmaakkeess  tthhee  ttaasskk  
ddoouubbllyy  ddiiffffiiccuulltt..  NNGGOOss  ddoo  ppllaayy  aann  iimmppoorrttaanntt  rroollee,,  bbuutt  tthheeiirr  nnuummbbeerr  aanndd  rreessoouurrcceess  iinn  tthhee  PPaacciiffiicc  
IIssllaanndd  ccoouunnttrriieess  rreemmaaiinn  sseerriioouussllyy  lliimmiitteedd..  GGoovveerrnnmmeenntt  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  tthhiiss  pprroobblleemm  aanndd  
iinnnnoovvaattiivvee  mmeetthhooddss  aanndd  aapppprrooaacchheess  aarree  uurrggeennttllyy  nneeeeddeedd  iiff  ppooppuullaattiioonn  ggrroowwtthh  iiss  ttoo  bbee  
aaddddrreesssseedd..  
  
PPhhyyssiiccaall,,  TTeecchhnnoollooggiiccaall,,  aanndd  FFiinnaanncciiaall  IInnffrraassttrruuccttuurree  
  
UUnnddeevveellooppeedd  iinnffrraassttrruuccttuurree  sseevveerreellyy  ccoonnssttrraaiinnss  eeccoonnoommiicc  ddeevveellooppmmeenntt..    CCoommbbiinneedd  wwiitthh  
rreemmootteenneessss  aanndd  hhiigghh  ttrraannssppoorrttaattiioonn  ccoossttss,,  uunnddeevveellooppeedd  wwaatteerr  aanndd  wwaasstteewwaatteerr  uuttiilliittiieess,,  aanndd  
ootthheerr  iinnffrraassttrruuccttuurree  rraannggiinngg  ffrroomm  rrooaaddss,,  ppoorrttss,,  wwhhaarrvveess,,  nnaavviiggaattiioonn  aaiiddss,,  ppoowweerr  ggeenneerraattiioonn  aanndd  
ddiissttrriibbuuttiioonn,,  aanndd  tteelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss,,  rreemmaaiinnss  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  ccoonnssttrraaiinntt  ttoo  bbootthh  eexxtteerrnnaall  aanndd  
iinntteerrnnaall  iinnvveessttmmeennttss  iinn  mmoosstt  PPaacciiffiicc  IIssllaanndd  ccoouunnttrriieess..  OOfftteenn  pprroodduuccttiivviittyy  iiss  llooww,,  aanndd  iinn  mmaannyy  
ccaasseess  tthhee  rriicchh  nnaattuurraall  rreessoouurrcceess  ooff  tthhee  PPaacciiffiicc  IIssllaanndd  ccoouunnttrriieess  ccaannnnoott  bbee  eexxppllooiitteedd  dduuee  ttoo  tthhee  
llaacckk  ooff  eeffffiicciieenntt  aacccceessss..    WWhheerree  iinnffrraassttrruuccttuurree  hhaass  bbeeeenn  bbuuiilltt,,  oofftteenn  tthhiiss  iinnffrraassttrruuccttuurree  iiss  nnoott  
mmaaiinnttaaiinneedd  bbeeccaauussee  sskkiillllss  oorr  ppuubblliicc  ffiinnaannccee  iiss  llaacckkiinngg..  TThhuuss,,  ffuuttuurree  eeffffoorrttss  ttoo  iimmpprroovvee  
iinnffrraassttrruuccttuurree  mmuusstt  ttaakkee  aaccccoouunntt  ooff  sskkiillll  aanndd  ffiinnaanncciiaall  ccaappaacciittyy  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  tthhee  ssaammee..  
  
TThheerree  aarree  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  PPaacciiffiicc  IIssllaanndd  ccoouunnttrriieess  ttoo  hhaarrnneessss  IInnffoorrmmaattiioonn  TTeecchhnnoollooggyy  
((IITT))  ttoo  oovveerrccoommee  ssoommee  ooff  tthhee  eeccoonnoommiicc  ccoonnssttrraaiinnttss  aanndd  vvuullnneerraabbiilliittyy  rreellaatteedd  ttoo  tthheeiirr  
iissoollaattiioonn  aanndd  ssmmaallllnneessss..  AAnn  iimmppoorrttaanntt  ddeevveellooppmmeenntt  wwoorrllddwwiiddee  iiss  tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  nneeww  aanndd  
ppoowweerrffuull  IITT..  WWhhiillee  tthheerree  iiss  tthhee  tthhrreeaatt  tthhaatt  PPaacciiffiicc  IIssllaanndd  ccoouunnttrriieess  mmaayy  bbee  llaarrggeellyy  eexxcclluuddeedd  
ffrroomm  tthhee  eeccoonnoommiicc  ggaaiinnss  eennjjooyyeedd  bbyy  ppaarrttiicciippaannttss  iinn  tthhee  nneeww  iinnffoorrmmaattiioonn--kknnoowwlleeddggee  ssoocciieettyy,,  IITT  
hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  iinnccrreeaassee  tthhee  ssiizzee  ooff  mmaarrkkeettss,,  rreedduuccee  tthhee  ccoossttss  ooff  ddiissttaannccee,,  eennaabbllee  aacccceessss  
ttoo  ssoouurrcceess  ooff  lleeaarrnniinngg  aanndd  aaddvviiccee,,  aanndd  bbrriinngg  jjoobbss  ttoo  sskkiilllleedd  ppeeooppllee  eevveenn  iinn  rreemmoottee  llooccaattiioonnss..  OOff  
ppaarrttiiccuullaarr  rreelleevvaannccee  ttoo  ssmmaallll  ssttaatteess  iiss  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  tthhee  IITT  iinndduussttrryy  ggeenneerraallllyy  ddooeess  nnoott  rreeqquuiirree  
mmuucchh  llaanndd  aanndd  hhaass  llooww  eennvviirroonnmmeennttaall  iimmppaacctt..  TToo  eennaabbllee  PPaacciiffiicc  IIssllaanndd  ccoouunnttrriieess  ttoo  bbrriiddggee  tthhee  
ssoo--ccaalllleedd  ddiiggiittaall  ddiivviiddee,,  tthheeyy  wwiillll  nneeeedd,,  aatt  aa  mmiinniimmuumm,,  ttoo  iimmpprroovvee  aanndd  eexxppaanndd  tthheeiirr  
iinnffrraassttrruuccttuurree  ffoorr  IITT,,  sseett--uupp  aapppprroopprriiaattee  rreegguullaattoorryy  rreeggiimmeess,,  aanndd  eennhhaannccee  ccoommppuutteerr  lliitteerraaccyy..  
TThhee  ppootteennttiiaall  ffoorr  tthhee  wwaatteerr  aanndd  wwaasstteewwaatteerr  uuttiilliittiieess  ttoo  bbeenneeffiitt  ffrroomm  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  IITT,,  iiss  
tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  ggeenneerraattee  iinnffoorrmmaattiioonn  ffrroomm  aarroouunndd  tthhee  gglloobbee,,  aanndd  aacccceessss  iinnffoorrmmaattiioonn  tthhaatt  iiss  
ccuurrrreennttllyy  nnoott  aavvaaiillaabbllee..  
  
UUnnddeevveellooppeedd  ffiinnaanncciiaall  sseeccttoorr  iinnffrraassttrruuccttuurree  rreemmaaiinnss  aa  mmaajjoorr  ddiissiinncceennttiivvee  ttoo  ffiinnaanncciiaall  
iinnvveessttmmeenntt  iinn  tthhee  PPaacciiffiicc  IIssllaanndd  ccoouunnttrriieess..  TThhee  ffiinnaanncciiaall  sseeccttoorrss  ooff  tthhee  PPaacciiffiicc  IIssllaanndd  
ccoouunnttrriieess  aarree  ddoommiinnaatteedd  bbyy  aa  ffeeww  ffoorreeiiggnn--oowwnneedd  bbaannkkss  tthhaatt  ccoonncceennttrraattee  tthheeiirr  ooppeerraattiioonnss  iinn  tthhee  
uurrbbaann  aarreeaass,,  aarree  eexxttrreemmeellyy  rriisskk  aavveerrssee,,  aanndd  hhaavvee  nnoo  iinntteerreesstt  iinn  sseerrvviicciinngg  tthhee  rruurraall  aarreeaass  wwhheerree  
tthhee  bbuullkk  ooff  tthhee  ppooppuullaattiioonn  rreessiiddeess..  AA  llooccaall  ccaappiittaall  mmaarrkkeett  ddooeess  nnoott  eexxiisstt  ffoorr  aallll  pprraaccttiiccaall  
ppuurrppoosseess..    TThhee  ffiinnaanncciiaall  iinnvveessttmmeenntt  iinnttoo  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  wwaatteerr  aanndd  wwaasstteewwaatteerr  uuttiilliittiieess  
iiss  ccoonnssiiddeerreedd  ttoooo  rriisskkyy,,  ssoo  tthhaatt  llooccaall  ffiinnaanncciiaall  rreessoouurrcceess  aanndd  iinnvveessttmmeennttss  aarree  nnoott  aa  vviiaabbllee  
ooppttiioonn..      
  
AArree  tthhee  ccoonnssttrraaiinnttss  iinn  aacchhiieevviinngg  ssuussttaaiinnaabbllee  sseerrvviicceess  ––  nneeww??  
  
TThhee  iissssuueess  tthhaatt  hhaavvee  pprreevveenntteedd  wwaatteerr  aanndd  wwaasstteewwaatteerr  uuttiilliittiieess  ffrroomm  bbeeiinngg  ssuussttaaiinnaabbllee  aarree  nnoott  
nneeww..    TThheeyy  aarree  rreeccooggnniizzeedd  aanndd  hhaavvee  bbeeeenn  aarroouunndd  ffoorr  ssoommee  ttiimmee..  
  
TTeenn  yyeeaarrss  aaggoo  wwhheenn  TToonnyy  FFaallkkllaanndd  ppuubblliisshheedd  tthhee  UUNNEESSCCOO  rreeppoorrtt  eennttiittlleedd  ““SSmmaallll  TTrrooppiiccaall  
IIssllaannddss  ––  WWaatteerr  RReessoouurrcceess  ooff  PPaarraaddiisseess  LLoosstt””,,  pprriinntteedd  iinn  MMaayy  11999922,,  iitt  cclleeaarrllyy  iiddeennttiiffiieedd  MMaajjoorr  
iissssuueess  aanndd  pprroobblleemmss  rreellaattiinngg  ttoo  WWaatteerr  RReessoouurrccee  DDeevveellooppmmeenntt  aanndd  MMaannaaggeemmeenntt..    HHee  
iiddeennttiiffiieedd  tthhee  ffoolllloowwiinngg  pprroobblleemmss  ooff  wwaatteerr  aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  aanndd  II  qquuoottee::  
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““OOnn  mmaannyy  ssmmaallll  iissllaannddss,,  tthhee  wwaatteerr  rreessoouurrcceess  aarree  aaddmmiinniisstteerreedd  eeiitthheerr  bbyy  aa  ggoovveerrnnmmeennttaall  
ddeeppaarrttmmeenntt  ccoonncceerrnneedd  wwiitthh  mmuucchh  bbrrooaaddeerr  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  oorr  bbyy  aa  nnuummbbeerr  ooff  
ddeeppaarrttmmeennttss..    IInneevviittaabbllyy,,  tthheerree  iiss  iinntteennssee  ccoommppeettiittiioonn  ffoorr  tthhee  vveerryy  ssccaarrccee  ffuunnddss  aanndd  
mmaannppoowweerr..    ((TThhiiss  pphheennoommeennoonn,,  hhoowweevveerr,,  iiss  nnoott  uunniiqquuee  ttoo  ssmmaallll  iissllaanndd  ccoommmmuunniittiieess..))    
SSuucchh  aa  ffrraaggmmeennttaattiioonn  ooff  rreessppoonnssiibbiilliittyy  aammoonngg  aa  nnuummbbeerr  ooff  oorrggaanniizzaattiioonnss  aallssoo  ccaann  lleeaadd  ttoo  
lloonngg  ddeellaayyss  iinn  rreeaacchhiinngg  ddeecciissiioonnss  wwhhiicchh  mmaayy  nnoott  nneecceessssaarriillyy  bbee  bbaasseedd  oonn  ssoouunndd  tteecchhnniiccaall  
oorr  eeccoonnoommiicc  ggrroouunnddss..””  

  
““TThheerree  aallssoo  iiss  oofftteenn  iinnssuuffffiicciieenntt  eexxppeerrttiissee  ttoo  pprrooppeerrllyy  aaddmmiinniisstteerr  tthhee  mmaannyy--ffaacceetteedd  
ffuunnccttiioonnss  ooff  aa  wwaatteerr  ssuuppppllyy  uuttiilliittyy,,  rreeggaarrddlleessss  ooff  hhooww  ssmmaallll  iitt  mmaayy  bbee..    TThhiiss  pprroobblleemm  iiss  dduuee  
ttoo  iinnssuuffffiicciieenntt  ttrraaiinniinngg,,  iinnaaddeeqquuaattee  rreessoouurrcceess  ––  ppaarrttiiccuullaarrllyy  ffuunnddss  ffoorr  ooppeerraattiioonn  aanndd  
mmaaiinntteennaannccee  ttaasskkss  --  --  aanndd  iinnaapppprroopprriiaattee  tteecchhnnoollooggyy..””  

  
““OOfftteenn  tthheerree  iiss  lliittttllee  oorr  nnoo  ccoo--oorrddiinnaattiioonn  bbeettwweeeenn  aa  mmuullttiipplliicciittyy  ooff  aaggeenncciieess  iinncclluuddiinngg  wwaatteerr  
aanndd  hheeaalltthh  aauutthhoorriittiieess,,  nnoonn--ggoovveerrnneemmeenntt  oorrggaanniizzaattiioonnss,,  bbiillaatteerraall  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  aaiidd  
aaggeenncciieess  aanndd  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  oorrggaanniizzaattiioonnss..””  

  
““DDiiffffiiccuullttiieess  ooff  ttrraannssppoorrtt  aanndd  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  dduuee  ttoo  llaarrggee  ddiissttaanncceess  ffrroomm  ssuuppppllyy  aanndd  
iinnffoorrmmaattiioonn  ssoouurrcceess  aarree  ccoommmmoonn..    TThhiiss  oofftteenn  rreessuullttss  iinn  lloonngg  ddeellaayyss  iinn  oobbttaaiinniinngg  
nneecceessssaarryy  ssuupppplliieess..    LLaarrggee  ddiissttaanncceess  bbeettwweeeenn  iissllaannddss  ooff  aann  aarrcchhiippeellaaggoo  aadddd  ttoo  tthhiiss  
pprroobblleemm..””  

  
““RReelliiaannccee,,  iinn  mmaannyy  ccaasseess,,  oonn  sshhoorrtt--tteerrmm  eexxppaattrriiaattee  aaddvviissoorryy  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  ssttaaffff  oofftteenn  
lleeaaddss  ttoo  llaacckk  ooff  ccoonnttiinnuuiittyy  iinn  pprroojjeeccttss,,  wwiitthh  aa  ccoonnsseeqquueenntt  wwaasstteeaaggee  oorr  rreessoouurrcceess  aanndd  
iinneeffffiicciieennccyy..””  

  
““TThheerree  iiss  oofftteenn  iinnccoommppaattiibbiilliittyy  ooff  mmaatteerriiaallss  aanndd  eeqquuiippmmeenntt  ssuupppplliieedd  ffrroomm  ddiiffffeerreenntt  
ssoouurrcceess..    TThhiiss  iiss  eessppeecciiaallllyy  ttrruuee  ffoorr  tthhee  mmaannyy  iissllaannddss  iinn  ddeevveellooppiinngg  ccoouunnttrriieess  wwhheerree  
pprroojjeecctt  aassssiissttaannccee  iiss  oobbttaaiinneedd  ffrroomm  ddiiffffeerreenntt  aaiidd  ddoonnoorrss..    TThhee  pprroobblleemm  iiss  mmaaddee  wwoorrssee  iiff  
aaiidd  ddoonnoorrss  hhaavvee  ccoonnddiittiioonnss  rreeqquuiirriinngg  tthhee  ppuurrcchhaassee  ooff  mmaatteerriiaallss  aanndd  eeqquuiippmmeenntt  ffrroomm  tthhee  
ddoonnoorr  ccoouunnttrryy..””  

  
““TThhee  llaarrggeellyy  uunnsskkiilllleedd  wwoorrkk--ffoorrcceess  oonn  mmaannyy  ssmmaallll  iissllaannddss  ccaann  rreessuulltt  iinn  wwaatteerr  ddeevveellooppmmeenntt  
aanndd  wwaatteerr  ssuuppppllyy  pprroojjeeccttss  nnoott  bbeeiinngg  ooppeerraatteedd  aanndd  mmaaiinnttaaiinneedd  ccoorrrreeccttllyy..””  

      
TThhiiss  vveerryy  nniicceellyy  ssuummss  uupp  aa  nnuummbbeerr  ooff  iissssuueess  wwhhiicchh  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  PPaacciiffiicc  IIssllaanndd  WWaatteerr  aanndd  
WWaasstteewwaatteerr  UUttiilliittiieess  bbeeiinngg  lleessss  tthhaann  ssuucccceessssffuull  iinn  tthheeiirr  aabbiilliittyy  ttoo  pprroovviiddee  2244  hhoouurrss--77  ddaayyss  aa  
wweeeekk  ooff  ppoottaabbllee  wwaatteerr  ttoo  tthheeiirr  ccuussttoommeerrss,,  wwhhiillee  pprrootteeccttiinngg  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt  aanndd  iimmpprroovviinngg  
PPuubblliicc  HHeeaalltthh..  
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44..  MMEEAASSUURREESS  TTAAKKEENN  TTOO  MMAANNAAGGEE  WWAATTEERR  AANNDD  WWAASSTTEEWWAATTEERR  
UUTTIILLIITTIIEESS  
  
DDuurriinngg  tthhee  ccoonnssuullttaattiivvee  pprroocceessss,,  aafftteerr  tthhee  ccoonnssttrraaiinnttss  wweerree  iiddeennttiiffiieedd,,  aapppprroopprriiaattee  mmeeaassuurreess  
aanndd  aaccttiioonnss  tthhaatt  mmiigghhtt  iimmpprroovvee  tthhee  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy  aanndd  rreelliiaabbiilliittyy  ooff  wwaatteerr  aanndd  wwaasstteewwaatteerr  
uuttiilliittiieess  wweerree  ssuuggggeesstteedd  aanndd  ppeerrhhaappss  iiff  aapppprroopprriiaattee  wwiillll  bbee  ddeevveellooppeedd..      

1. Political will and financial affordability are prerequisites for adequate water and 
wastewater management. 

2. Environment, health and economy are important indicators for action. 
3. Stepwise implementation of measures is essential to reach long-term management 

goals. 
4. Demand driven analyses and prognoses are to be adopted to ensure effective 

investments. 
5. Sustainable solutions for wastewater management build upon pollution prevention at 

the source, efficient water management built upon use and best available 
technologies, addressing economic aspects, social aspects and low-cost alternatives 
when appropriate. 

6. ‘Water User Pays’ and ‘Polluter Pays’ are basic principles to consider. 
7. National and local governments are to take their responsibility in creating an enabling 

environment for sustainable solutions. 
8. Commitment and involvement of all stakeholders are to be assured from the start. 
9. Public Private Partnerships and other new financial mechanisms are to be explored. 
10. Linking municipal water and wastewater management systems to other sectors, for 

example tourism, ensures better opportunities for adequate cost-recovery. Rates are 
to be established solidarity wise and at social equity. 

1111..  Innovative alternatives and integrated solutions are to be fully explored before final 
decisions on action are taken.  

1122..  Water and wastewater utilities can only become truly sustainable when they have 
developed within the organization, the capacity building of human resources to 
provide the necessary skills, which are locally unavailable.  

 
 

Some Key Measures on the Management of Urban Water and Wastewater: 
 
11  PPoolliittiiccaall  wwiillll  aanndd  ffiinnaanncciiaall  aaffffoorrddaabbiilliittyy  

aarree  pprree--rreeqquuiissiitteess  ffoorr  aaddeeqquuaattee  wwaatteerr  
aanndd  wwaasstteewwaatteerr  mmaannaaggeemmeenntt 

In order to safeguard human and ecosystem 
health, and to avoid the degradation of water 
quality and other coastal and marine resources, 
the two most important pre-requisites for 
adequate water and wastewater management 
are: 
i) The political will to assign a high priority 

to wastewater management among 
other pressing public investment needs, 

ii) Financial affordability. 
 

2 Environment, health and economy 
are important indicators for action  

Human health, economic functions and 
environmental integrity within the catchments are 
all essential indicators and driving forces for 
adequate urban water and wastewater 
management. The non-action alternative 
imposes great costs on current and future 
generations. 
 

3 Stepwise implementation of 
measures is essential to reach long-
term management goals 
 

Long-term management objectives direct the 
priorities of issues and measures to be explored. 
However, stepwise implementation of measures 
may be needed to address the needs identified 
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 in an affordable way. Immediate small-scale, 
site-specific solutions, following realistic 
timeframes, may be preferred above holistic 
planning efforts to actually serve the long-term 
management goals. 
 

4 Demand driven analyses and 
prognoses are to be adopted to 
ensure accurate investments 

Rather than supply driven investments, demand 
driven approaches give ‘value for money’. 
Demand driven approaches need proper 
analyses of the societal demands now and in the 
near future.  
 

5 Sustainable solutions for water and 
wastewater management build upon 
pollution prevention at the source, 
efficient water use and best available 
technologies, addressing economic 
aspects, social aspects and low-cost 
alternatives when appropriate. 
 

The high costs of water and wastewater 
management warrants a very careful search for 
low-cost and thus more sustainable technologies 
and approaches that target waste prevention and 
minimization, pre-treatment water conservation, 
and the efficient use of water.  More cost-
effective technologies comprise e.g. lagoons, 
natural systems, anaerobic treatment and 
potential for re-use instead of costly high-tech 
wastewater treatment plants. 
 

6 ‘Water User Pays’ and ‘Polluter Pays’ 
are basic principles to consider 
 

The principles “the water user pays” and “the 
polluter pays” are basic to achieve sustainable 
water and wastewater management systems. 
These principles can very well be applied in a 
way to ensure equitable sharing of costs by the 
rich and the poor.  
 

7 National and local governments are 
to take their responsibility in creating 
an enabling environment for 
sustainable solutions 
 

A country’s central government plays a 
significant role as a facilitator and initiator of 
appropriate water and wastewater management 
in developing systems to ensure good and 
sustainable governance. 
 

8 Commitment and involvement of all 
stakeholders are to be assured from 
the start 
 

Water and wastewater management is pre-
eminently an effort that involves many 
stakeholders (governmental and non-
governmental) who all must be willing to co-
operate and contribute to the overall result. 
Thus, the investment in awareness creation, 
demonstration of “win-win” situations and 
development of commitment are essential to 
foster successful water and wastewater 
management. In many countries, however, 
institutional restructuring and strengthening 
(capacity building) at the local level is required to 
ensure the good performance of water and 
wastewater management systems. 
 

9 Public Private Partnerships and other 
new financial mechanisms are to be 
explored 
 

New partnerships between the public sector and 
the private sector are important options and 
useful tools to assist local governments in 
financing and operating the infrastructure for 
water and wastewater management. To improve 
managerial performance, to find synergy and to 
get access to additional investment capital, often 
first an adequate regulation is required to avoid 
negative consequences. 
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10 Linking municipal water and 
wastewater management systems to 
other sectors, for example, tourism, 
ensures better opportunities for 
adequate cost-recovery.  
 

Water supply, and sustainable wastewater 
management systems require very high initial 
investments and, consequently, long term 
contracts to cover financial risks and sufficient 
recovery of costs. As profits are likely to be more 
prominent in other sectors, linking up to these 
reduces the risks involved and thus enhances 
the feasibility of new, prospective partnerships. 
 

11 Innovative alternatives and integrated 
solutions are to be fully explored 
before final decisions on action are 
taken  
 

Comprehensive stepwise approaches in 
decision-making on urban water and wastewater 
management are needed to explore alternatives 
before making final decisions on action. This 
should support adequate, tailor made and cost-
effective measures, integrated with other sectors 
such as water resources and urban and rural 
planning in catchments, as domestic water and 
wastewater management are not an isolated 
problem. 
 

12 Water and wastewater utilities can 
only become truly sustainable when 
they have developed within the 
organization, the capacity building of 
human resources to provide the 
necessary skills, which are locally 
unavailable. 
 
 

UUttiilliittiieess  hhaavvee  aa  ccrriittiiccaall  nneeeedd  ffoorr  ssuuiittaabbllyy  ttrraaiinneedd  
pprrooffeessssiioonnaall  aanndd  tteecchhnniiccaall  ssttaaffff..    TThheessee  hhiigghh  
lleevveell  pprrooffeessssiioonnaallss  aarree  rreeqquuiirreedd  ffoorr  tthhee  pprrooppeerr,,  
ssaaffee  aanndd  eeffffiicciieenntt  ooppeerraattiioonn  ooff  wwaatteerr,,  aanndd  
wwaasstteewwaatteerr  sseerrvviicceess..    NNaattiioonnaall  oorr  DDoonnoorr  
rreeqquuiirreemmeennttss  aallssoo  mmaayy  rreeqquuiirree  ppeerrssoonnnneell  wwiitthh  
cceerrttiiffiieedd  pprrooffeessssiioonnaall  ccrreeddeennttiiaallss  iinn  aa  nnuummbbeerr  ooff  
kkeeyy  ppoossiittiioonnss  ttoo  pprrootteecctt  ppuubblliicc  hheeaalltthh  aanndd  ssaaffeettyy..    
AAllll  ssuucchh  ppoossiittiioonnss  rreeqquuiirree  ssppeecciiaalliizzeedd  eedduuccaattiioonn,,  
aa  ssuuppeerrvviisseedd  iinntteerrnnsshhiipp,,  aanndd  ssoommee  ttyyppee  ooff  
pprrooffeessssiioonnaall  lliicceennssee..    TThhiiss  ttyyppee  ooff  pprrooffeessssiioonnaall  
cceerrttiiffiiccaattiioonn  ccaann  oonnllyy  bbee  oobbttaaiinneedd  tthhrroouugghh  
rreeccooggnniizzeedd  aaccaaddeemmiicc  aanndd  pprrooffeessssiioonnaall  ttrraaiinniinngg  
pprrooggrraammss..      

 
 
 
AA  PPaacciiffiicc  IIssllaanndd  EExxaammppllee  ooff  HHuummaann  RReessoouurrccee  IInnvveessttmmeenntt  iinn  ddeevveellooppiinngg  llooccaall  ssttaaffff  

  
AASSPPAA  PPrrooffeessssiioonnaall  TTrraaiinniinngg  aanndd  AApppprreennttiicceesshhiipp  PPrrooggrraamm  

BBrriieeff  PPrrooggrraamm  DDeessccrriippttiioonn  

TThhiiss  iiss  aa  ppeerrssoonnnneell  ddeevveellooppmmeenntt  pprrooggrraamm  ddeessiiggnneedd  ttoo  iimmpprroovvee  AASSPPAA’’ss  lloonngg  tteerrmm  ccaappaacciittyy  iinn  
ccrriittiiccaall  OO  &&  MM  aarreeaass..    AASSPPAA  ccuurrrreennttllyy  hhaass  aa  sshhoorrttaaggee  ooff  hhiigghh  lleevveell  pprrooffeessssiioonnaallss  iinn  aa  nnuummbbeerr  ooff  
tteecchhnniiccaall  aarreeaass..    TThhiiss  pprrooggrraamm  wwiillll  pprroovviiddee  eedduuccaattiioonn  aanndd  pprrooffeessssiioonnaall  cceerrttiiffiiccaattiioonn  ffoorr  sseelleecctteedd  
ppeerrssoonnnneell  iinn  aarreeaass  ooff  ccrriittiiccaall  nneeeedd..    TThheessee  iinncclluuddee  eennggiinneeeerrss,,  wwaatteerr  ttrreeaattmmeenntt  ppllaanntt  ooppeerraattoorrss,,  
eelleeccttrriicciiaannss,,  lliinneemmeenn,,  aanndd  ootthheerrss..  

TThhee  pprrooggrraamm  wwiillll  eennaabbllee  sseelleecctteedd  eemmppllooyyeeeess  ttoo  oobbttaaiinn  pprrooffeessssiioonnaall  lliicceennssee  oorr  cceerrttiiffiiccaattiioonn  iinn  
ssppeecciiffiicc  tteecchhnniiccaall  ffiieellddss..    TThheeyy  wwiillll  aatttteenndd  aapppprroopprriiaattee  eedduuccaattiioonn  oorr  tteecchhnniiccaall  ttrraaiinniinngg  sscchhoooollss,,  
aass  wweellll  aass  ccoommpplleettee    aapppprreennttiicceesshhiipp  oorr  iinntteerrnnsshhiippss  rreeqquuiirreemmeennttss,,  nneecceessssaarryy  ffoorr  cceerrttiiffiiccaattiioonn..      

TThhee  ttrraaiinniinngg  iinnssttiittuuttiioonnss  aanndd  ccoouurrsseess  ooff  ssttuuddyy  aarree  cchhoosseenn  bbaasseedd  oonn  AASSPPAA’’ss  nneeeeddss..    TThheeyy  aarree  
sseelleecctteedd  ttoo  pprroovviiddee  AASSPPAA  wwiitthh  eesssseennttiiaall  eexxppeerrttiissee  iitt  ccuurrrreennttllyy  llaacckkss  iinn  aarreeaass  ccrriittiiccaall  ttoo  iittss  
ooppeerraattiioonn..    IInn  aaddddiittiioonn,,  tthhee  pprrooggrraamm  wwiillll  hheellpp  pprroovviiddee  ssttaaffff  wwiitthh  tthhee  nneecceessssaarryy  pprrooffeessssiioonnaall  
ccrreeddeennttiiaallss  rreeqquuiirreedd  bbyy  FFeeddeerraall  rreegguullaattiioonnss  ffoorr  aa  nnuummbbeerr  ooff  ppoossiittiioonnss..      
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PPrrooggrraamm  ppaarrttiicciippaannttss  wwiillll  bbee  sseelleecctteedd  aammoonngg  ccuurrrreenntt  eemmppllooyyeeeess,,  wwhheenneevveerr  ppoossssiibbllee,,  wwhhoo  
hhaavvee  ddeemmoonnssttrraatteedd  ssuuffffiicciieenntt  iinntteelllliiggeennccee  aanndd  ddeeddiiccaattiioonn  ttoo  eexxcceell  aatt  tthhee  pprrooffeessssiioonn..    TThheeyy  wwiillll  
pprroovviiddee  AASSPPAA  wwiitthh  aa  ppootteennttiiaall  ppooooll  ooff  eennggiinneeeerrss  aanndd  tteecchhnniiccaall  ssppeecciiaalliisstt  wweellll  iinnttoo  tthhee  ffuuttuurree..    
TThhuuss,,  tthhee  pprrooggrraamm  iiss  aa  lloonngg  tteerrmm  iinnvveessttmmeenntt  iinn  AASSPPAA’’ss  ffuuttuurree..  
  
TThhee  NNeeeedd  
  
AASSPPAA  hhaass  aa  ccrriittiiccaall  nneeeedd  ffoorr  hhiigghh  lleevveell  pprrooffeessssiioonnaall  eemmppllooyyeeeess..    TThheessee  iinncclluuddee  eennggiinneeeerrss,,  
ttrreeaattmmeenntt  ppllaanntt  ooppeerraattoorrss,,  eelleeccttrriicciiaannss,,  ccoommppuutteerr  nneettwwoorrkk  ssppeecciiaalliissttss,,  aanndd  cceerrttiiffiieedd  lliinneemmeenn..    
TThhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  uuttiilliittyy  ooppeerraattiioonnss,,  aass  wweellll  aass  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  UU..SS..  FFeeddeerraall  rreegguullaattiioonnss,,  
ddeemmaanndd  ssuuiittaabbllyy  ttrraaiinneedd  aanndd  cceerrttiiffiieedd  pprrooffeessssiioonnaallss  iinn  aa  nnuummbbeerr  ooff  tteecchhnniiccaall  aarreeaass..    
UUnnffoorrttuunnaatteellyy,,  AASSPPAA  hhaass  aa  sshhoorrttaaggee  ooff  ssuucchh  ppeerrssoonnnneell..    TThheessee  pprrooffeessssiioonnaall  ppoossiittiioonnss  rreeqquuiirree  
ssppeecciiffiicc  tteecchhnniiccaall  eexxppeerrttiissee,,  aaddvvaanncceedd  eedduuccaattiioonn,,  aanndd  pprrooffeessssiioonnaall  ccrreeddeennttiiaallss..  
  
TThheerree  aarree  aa  nnuummbbeerr  ooff  ffaaccttoorrss  wwhhiicchh  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  tthhiiss  sshhoorrttaaggee..    AAmmoonngg  tthheessee  aarree::  
  
11..    HHiigghh  ppeerrssoonnnneell  ccoossttss    

IInnddiivviidduuaallss  wwiitthh  hhiigghh  lleevveell  pprrooffeessssiioonnaall  ccrreeddeennttiiaallss,,  aanndd  wwoorrkk  eexxppeerriieennccee,,  ((jjuussttiiffiiaabbllyy))  
ccoommmmaanndd  ssaallaarriieess  ccoommmmeennssuurraattee  wwiitthh  tthheeiirr  qquuaalliiffiiccaattiioonnss..    TThhiiss  iiss  ppaarrttiiccuullaarrllyy  ttrruuee  iinn  ppuubblliicc  
uuttiilliittiieess..    TThheerree  iiss  aa  wwoorrllddwwiiddee  sshhoorrttaaggee  ooff  eelleeccttrriiccaall  eennggiinneeeerrss,,  wwaatteerr  ttrreeaattmmeenntt  ppeerrssoonnnneell,,  aanndd  
ootthheerr  pprrooffeessssiioonnss  eesssseennttiiaall  ttoo  uuttiilliittyy  ooppeerraattiioonnss..    CCoonnsseeqquueennttllyy,,  ssaallaarriieess  aarree  hhiigghh  ffoorr  tthheessee  
ppoossiittiioonnss,,  aanndd  ccoommppeettiittiioonn  ffoorr  eexxppeerriieenncceedd  pprrooffeessssiioonnaallss  ccaann  bbee  iinntteennssee..      

  
UUnnffoorrttuunnaatteellyy,,  ssmmaallll  iissllaanndd  uuttiilliittiieess  lliikkee  AASSPPAA  ffiinndd  iitt  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  rreeccrruuiitt  aanndd  hhiirree  qquuaalliiffiieedd  
pprrooffeessssiioonnaallss  iinn  tthhiiss  cclliimmaattee..    IItt  ssiimmppllyy  ddooeess  nnoott  hhaavvee  tthhee  ffiinnaanncciiaall  rreessoouurrcceess  ttoo  ooffffeerr  ssaallaarriieess  
ccoommppeettiittiivvee  wwiitthh  tthhoossee  ooffffeerreedd  bbyy  llaarrggee  uuttiilliittiieess  iinn  tthhee  UUSS  mmaaiinnllaanndd  aanndd  eellsseewwhheerree..    EEvveenn  wwhheenn  
iitt  iiss  aabbllee  ttoo  aattttrraacctt  ssuucchh  eemmppllooyyeeeess,,  iitt  iiss  sseellddoomm  aabbllee  ttoo  rreettaaiinn  tthheeiirr  sseerrvviicceess  ffoorr  vveerryy  lloonngg..    FFeeww  
ccoonnttrraacctt  pprrooffeessssiioonnaallss  ssttaayy  mmoorree  tthhaann  aa  yyeeaarr  oorr  ttwwoo,,  lluurreedd  bbyy  bbeetttteerr  ssaallaarriieess  aanndd  wwoorrkkiinngg  
ccoonnddiittiioonnss  eellsseewwhheerree..  

  
GGiivveenn  iittss  lliimmiitteedd  ffiinnaanncciiaall  rreessoouurrcceess,,  aanndd  tthhee  eeccoonnoommiicc  cclliimmaattee  ooff  AAmmeerriiccaann  SSaammooaa,,  AASSPPAA  wwiillll  
nneevveerr  bbee  aabbllee  ttoo  ooffffeerr  tthhee  lleevveell  ooff  pprrooffeessssiioonnaallss  ssaallaarriieess  aavvaaiillaabbllee  iinn  HHaawwaaiiii  oorr  tthhee  mmaaiinnllaanndd..    
TThhiiss  ffaacctt,,  mmoorree  tthhaann  aannyy  ootthheerr  ssiinnggllee  ffaaccttoorr,,  aaccccoouunnttss  ffoorr  AASSPPAA’’ss  ccuurrrreenntt  sshhoorrttaaggee  ooff  
pprrooffeessssiioonnaall  ssttaaffff..    DDeessppiittee  iittss  ccoonnttiinnuuaall  rreeccrruuiittmmeenntt  eeffffoorrttss,,  mmaannyy  kkeeyy  ppoossiittiioonnss  rreemmaaiinn  
uunnffiilllleedd..  

  
22..    NNuummbbeerr  aanndd  ssccooppee  ooff  pprrooffeessssiioonnaall  eexxppeerrttiissee  rreeqquuiirreedd..  

CCoonnttrriibbuuttiinngg  ttoo  AASSPPAA’’ss  ssttaaffffiinngg  wwooeess  iiss  tthhee  ssccooppee  ooff  eexxppeerrttiissee  iitt  rreeqquuiirreess..    TThhee  vvaasstt  mmaajjoorriittyy  ooff  
uuttiilliittyy  oorrggaanniizzaattiioonnss  iinn  tthhee  UUSS    ssppeecciiaalliizzee  iinn  aa  ssiinnggllee  uuttiilliittyy  sseerrvviiccee  ((ii..ee..,,  ppoowweerr  ggeenneerraattiioonn,,  
ppoowweerr  ddiissttrriibbuuttiioonn,,  ssoolliidd  wwaassttee  ddiissppoossaall,,  wwaatteerr  ttrreeaattmmeenntt,,  eettcc..))..    AASSPPAA  pprroovviiddeess  ppoowweerr,,  wwaatteerr,,  
wwaasstteewwaatteerr,,  aanndd  ssoolliidd  wwaassttee  sseerrvviicceess..    EEaacchh  ooff  tthheessee  uuttiilliittiieess  rreeqquuiirree  uunniiqquuee  aanndd  ssppeecciiaalliizzeedd  
eexxppeerrttiissee..    FFuurrtthheerrmmoorree,,  eeaacchh  ooff  tthheessee  uuttiilliittiieess  mmuusstt  ccoommppllyy  wwiitthh  iittss  oowwnn  sseett  ooff  ssppeecciiffiicc  FFeeddeerraall  
rreegguullaattiioonnss..    TThhiiss  rreeqquuiirreess  aa  bbrrooaadd  rraannggee  ooff  eedduuccaattiioonn,,  eexxppeerriieennccee,,  aanndd  pprrooffeessssiioonnaall  
ccrreeddeennttiiaallss  aammoonngg  iittss  ssttaaffff..    IItt  rreeqquuiirreess  AASSPPAA  ttoo  eemmppllooyy  mmaannyy  ddiiffffeerreenntt  ttyyppeess  ooff  pprrooffeessssiioonnaall  
eennggiinneeeerrss  aanndd  tteecchhnniicciiaannss..    FFaarr  mmoorree,,  iinn  ffaacctt,,  tthhaann  mmoosstt  llaarrggee  uuttiilliittiieess  iinn  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  ((iinn  
ttyyppee  iiff  nnoott  iinn  nnuummbbeerr))..  

  
TThhiiss  nneeeedd  ttoo  rreeccrruuiitt  vvaarriioouuss  ttyyppeess  ooff  pprrooffeessssiioonnaallss  ccoommppoouunnddss  AASSPPAA’’ss  ddiiffffiiccuullttyy..    FFeewweerr  
ffiinnaanncciiaall  rreessoouurrcceess  ccaann  bbee  ddeevvootteedd  ttoo  rreeccrruuiittiinngg  aanndd  rreettaaiinn  aannyy  ssiinnggllee  ttyyppee  ooff  eennggiinneeeerr  oorr  
tteecchhnniicciiaann..    FFuurrtthheerrmmoorree,,  eevveenn  iiff  ffuullllyy  ssttaaffffeedd,,  AASSPPAA’’ss  tteecchhnniiccaall  eexxppeerrttiissee  mmaayy  bbee  bbrrooaadd  bbuutt  iiss  
nneevveerr  vveerryy  ddeeeepp..    IItt  ccaannnnoott  aaffffoorrdd  ttoo  eemmppllooyy  mmoorree  tthhaann  aa  ssiinnggllee  ssaanniittaarryy  eennggiinneeeerr,,  ffoorr  
eexxaammppllee,,  oorr  mmoorree  tthhaann  oonnee  ((LLeevveell  IIIIII))  TTrreeaattmmeenntt  PPllaanntt  OOppeerraattoorr..    TThhuuss,,  AASSPPAA  aallwwaayyss  rreemmaaiinnss  
eessppeecciiaallllyy  vvuullnneerraabbllee  ttoo  ssttaaffff  ttuurrnn--oovveerr  aanndd  aattttrriittiioonn..  

  
33..    LLaacckk  ooff  ssuuiittaabbllee  eedduuccaatteedd  aanndd  ttrraaiinneedd  SSaammooaannss  iinn  mmaannyy  tteecchhnniiccaall  ffiieellddss..  

LLooww  ssaallaarriieess  aanndd  ootthheerr  iinnhhiibbiittiinngg  ffaaccttoorrss  mmaakkee  rreeccrruuiittiinngg  ((nnoonn--SSaammooaann))  lliicceennsseedd  pprrooffeessssiioonnaallss  
vveerryy  ddiiffffiiccuulltt..    MMaannyy  ooff  tthheessee  ddiiffffiiccuullttiieess  mmiigghhtt  bbee  oovveerrccoommee  wwiitthh  aa  ttaalleenntt  ppoooorr  ooff  ttrraaiinneedd  aanndd  
eexxppeerriieenncceedd  SSaammooaann  ((aanndd//oorr  PPaacciiffiicc  iissllaannddeerr))  pprrooffeessssiioonnaallss..    FFoorr  iissllaannddeerrss,,  tthhee  sseelleeccttiioonn  ooff  
ccaarreeeerr  aanndd  eemmppllooyymmeenntt  aarree  iinnfflluueenncceedd  bbyy  mmaannyy  ffaaccttoorrss  ((ee..gg..,,  ccuullttuurree,,  ffaammiillyy,,  eettcc..))  iinn  aaddddiittiioonn  
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ttoo  ssaallaarryy..    TThhuuss  pprrooffeessssiioonnaall  ssaallaarriieess,,  lleessss  tthhaann  tthhoossee  iinn  tthhee  UUSS,,  aarree  lleessss  ooff  aa  ddiissiinncceennttiivvee  ffoorr  
iinnddiiggeennoouuss  pprrooffeessssiioonnaallss..      

  
FFuurrtthheerrmmoorree,,  SSaammooaann  pprrooffeessssiioonnaallss  aarree  pprreeffeerraabbllee  ffoorr  aallll  tteecchhnniiccaall  ppoossiittiioonnss  aatt  AASSPPAA  ..    
TTeecchhnniiccaall  eexxppeerrttiissee  iiss  iimmppoorrttaanntt,,  eevveenn  nneecceessssaarryy,,  ffoorr  pprrooppeerr  uuttiilliittyy  ooppeerraattiioonnss..    HHoowweevveerr,,  aa  
kknnoowwlleeddggee  ooff  tthhee  SSaammooaann  llaanngguuaaggee,,  ccuullttuurree,,  aanndd  aann  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  llooccaall  ((ssoocciiaall,,  
ppoolliittiiccaall,,  aanndd  pphhyyssiiccaall))  eennvviirroonnmmeenntt  aarree  eesssseennttiiaall  ttoo  ooppeerraattee  eeffffeeccttiivveellyy  iinn  AAmmeerriiccaann  SSaammooaa..    
NNoo  oouuttssiiddee  ((nnoonn--SSaammooaann,,  nnoonn--iissllaannddeerr))  ccoonnttrraacctt  wwoorrkkeerr  ccaann  bbee  aass  eeffffeeccttiivvee,,  iinn  cceerrttaaiinn  
ssiittuuaattiioonnss,,  tthhaann  aa  ssiimmiillaarrllyy  ttrraaiinneedd  SSaammooaann  pprrooffeessssiioonnaall..      

  
UUnnffoorrttuunnaatteellyy,,  tthheerree  ccuurrrreennttllyy  aarree  ffeeww  SSaammooaannss,,  oorr  ootthheerr  PPaacciiffiicc  iissllaannddeerrss,,  iinn  mmaannyy  
eennggiinneeeerriinngg  aanndd  tteecchhnniiccaall  ffiieellddss..    EExxtteennssiivvee  sseeaarrcchheess  bbyy  bbootthh  tthhee  AAmmeerriiccaann  SSaammooaa  aanndd  
((WWeesstteerrnn))  SSaammooaa  ggoovveerrnnmmeennttss  rreevveeaall  ffeeww,,  iiff  aannyy,,  SSaammooaannss  wwoorrkkiinngg  iinn  aa  nnuummbbeerr  ooff  kkeeyy  ““hhiigghh  
tteecchh””  ffiieellddss,,  iinncclluuddiinngg  tthhoossee  nneeeeddeedd  iinn  tthhee  iissllaannddss..    FFuurrtthheerrmmoorree,,  tthheeyy  hhaavvee  ffoouunndd  tthhaatt  ffeeww  
yyoouunngg  SSaammooaannss  aarree  ccuurrrreennttllyy  ppuurrssuuiinngg  eedduuccaattiioonn  oorr  ccaarreeeerrss  iinn  tthheessee  aarreeaass,,  ddeessppiittee  tthhee  nneeeedd  
aanndd  pprroommiissiinngg  jjoobb  pprroossppeeccttss..    CCoonnsseeqquueennttllyy,,  lliikkee  ootthheerr  llooccaall  oorrggaanniizzaattiioonnss,,  AASSPPAA  hhaass  ffoouunndd  iitt  
ddiiffffiiccuulltt,,  iiff  nnoott  iimmppoossssiibbllee,,  ttoo  rreeccrruuiitt  qquuaalliiffiieedd  SSaammooaannss  wwiitthh  pprrooffeessssiioonnaall  ccrreeddeennttiiaallss  aanndd  
eexxppeerrttiissee  iinn  kkeeyy  tteecchhnniiccaall  ppoossiittiioonnss..    

  
44..    DDeeppeennddeennccee  oonn  nnoonn--SSaammooaann  ccoonnttrraacctt  wwoorrkkeerrss  

TThhee  llaacckk  ooff  lliicceennsseedd  SSaammooaann  pprrooffeessssiioonnaallss,,  iinn  sseevveerraall  eennggiinneeeerriinngg  aanndd  tteecchhnniiccaall  ffiieellddss,,  ffoorrcceess  
AASSPPAA  ((aanndd  aallll  ootthheerr  iissllaanndd  uuttiilliittiieess))  ttoo  rreellyy  oonn  nnoonn--iinnddiiggeennoouuss  ccoonnttrraacctt  wwoorrkkeerrss..    AAss  mmeennttiioonneedd  
aabboovvee,,  ttuurrnn--oovveerr  aammoonngg  tthheessee  nnoonn--iinnddiiggeennoouuss  eemmppllooyyeeeess  iiss  hhiigghh,,  aanndd  rreeccrruuiittmmeenntt  ooff  rreeppllaaccee--
mmeennttss  ddiiffffiiccuulltt..    CCoonnsseeqquueennttllyy  tthheerree  aarree  aallmmoosstt  ccoonnttiinnuuoouuss  vvaaccaanncciieess  aanndd  sshhoorrttaaggeess  iinn  kkeeyy  
pprrooffeessssiioonnaall  ppoossiittiioonnss..    

  
55..    WWoorrkk  iinn  EEbbeeyyee  aanndd  MMiiccrroonneessiiaa  

WWee  bbeelliieevvee  AASSPPAA  iiss  jjuussttiiffiiaabbllyy  pprroouudd  ooff  tthhee  wwoorrkk  iittss  ssttaaffff  hhaass  ddoonnee  iinn  EEbbeeyyee..    SSiinnccee  aassssuummiinngg  
tthhee  ooppeerraattiioonnss  ooff  tthhee  ppoowweerr  aanndd  wwaatteerr  uuttiilliittiieess  iinn  EEbbeeyyee,,  wwee  hhaavvee  mmaaddee  ggrreeaatt  ssttrriiddeess  iinn  
iimmpprroovviinngg  uuttiilliittyy  sseerrvviicceess  oonn  tthhee  iissllaanndd..    TThhiiss  hhaass  lleeaadd  ttoo  aann  iimmpprroovveemmeenntt  iinn  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  lliiffee  
ffoorr  aallll  tthhee  ppeeooppllee  ooff  EEbbeeyyee..      

  
AAtt  tthhee  ssaammee  ttiimmee,,  tthheerree  iiss  nnoo  ddeennyyiinngg  tthhaatt  tthhiiss  wwoorrkk  hhaass  bbeeeenn  aa  cchhaalllleennggee  ffoorr  AASSPPAA..    IItt  hhaass  
ppllaacceedd  aaddddiittiioonnaall  ddeemmaannddss  oonn  iittss  ssttaaffff  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt..    SSoommee  ooff  tthhee  ggrreeaatteesstt  ddeemmaannddss  
hhaavvee  bbeeeenn  oonn  tthhee  eennggiinneeeerrss,,  tteecchhnniiccaall  ssppeecciiaalliissttss,,  aanndd  mmiiddddllee  mmaannaaggeerrss  ccaalllleedd  uuppoonn  ttoo  aassssiisstt  
iinn  EEbbeeyyee..    TThheeyy  hhaavvee  bbeeeenn  aabbllee  ttoo  pprroovviiddee  aa  lleevveell  ooff  pprrooffeessssiioonnaall  eexxppeerrttiissee  aanndd  eexxppeerriieennccee  
hheerreettooffoorree  llaacckkiinngg  aatt  KKAAJJUURR  ((KKwwaajjaalleeiinn  AAttoollll  JJooiinntt  UUttiilliittyy  RReessoouurrcceess))..    WWiitthh  tthheeiirr  hheellpp,,  KKAAJJUURR  
hhaass  mmaaddee  ggrreeaatt  ssttrriiddeess..    UUnnffoorrttuunnaatteellyy,,  tthheessee  aarree  tthhee  ssaammee  ttyyppee  ooff  eennggiinneeeerrss  aanndd  tteecchhnniicciiaannss  
wwhhiicchh  AASSPPAA  iittsseellff  hhaass  aa  sshhoorrttaaggee..      

  
TThhee  ssttaaffff  uusseedd  iinn  EEbbeeyyee  aarree  ttyyppiiccaallllyy  tthhoossee  wwiitthh  mmoorree  tthhaann  tthheeiirr  ffaaiirr  sshhaarree  ooff  wwoorrkk  aanndd  
rreessppoonnssiibbiilliittiieess  bbaacckk  aatt  AASSPPAA..    AA  sshhoorrttaaggee  ooff  eennggiinneeeerrss  aanndd  ootthheerr  pprrooffeessssiioonnaallss  aallrreeaaddyy  
ppllaacceedd  aaddddiittiioonnaall  ddeemmaannddss  oonn  tthheeiirr  ttiimmee  aanndd  ttaalleenntt,,  eevveenn  bbeeffoorree  aassssuummiinngg  tthheeiirr  rroolleess  iinn  
EEbbeeyyee..    TThheeiirr  wwoorrkk  iinn  EEbbeeyyee  hhaass  mmaaddee  tthhiiss  sshhoorrttaaggee  eevveenn  mmoorree  aaccuuttee..  

  
UUnnaabbllee  ttoo  ffuullllyy  ssttaaffff  iittss  oowwnn  pprrooffeessssiioonnaall  ppoossiittiioonnss,,  lleett  aalloonnee  KKAAJJUURR’’ss  aass  wweellll,,  AASSPPAA  hhaass  hhaadd  
ttoo  ccoommppeennssaattee..    WWoorrkk  oonn  ssoommee  eexxiissttiinngg  pprroojjeeccttss  aass  bbeeeenn  ddeellaayyeedd;;  nneeww  pprroojjeeccttss  ppoossttppoonneedd..    
SSoommee  iinn--sseerrvviiccee  ttrraaiinniinngg,,  aanndd  rroouuttiinnee  mmaaiinntteennaannccee,,  hhaass  bbeeeenn  ddeeffeerrrreedd..    WWhhiillee  tthhiiss  mmaayy  wwoorrkk  
iinn  tthhee  sshhoorrtt--tteerrmm,,  tthhiiss  iiss  nnoott  aa  lloonngg  tteerrmm  ssoolluuttiioonn..    UUnnlleessss  aa  mmeetthhoodd  iiss  ffoouunndd  ttoo  iinnccrreeaassee  tthhee  
nnuummbbeerr  ooff  tthheessee  kkeeyy  pprrooffeessssiioonnaall  ssttaaffff,,  bbootthh  tthhee  AASSPPAA  aanndd  EEbbeeyyee  ooppeerraattiioonnss  wwiillll  eevveennttuuaallllyy  
ssuuffffeerr..  

  
TThhee  ssaammee  iiss  ttrruuee  ooff  AASSPPAA’’ss  rreeggiioonnaall  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraammss  iinn  MMiiccrroonneessiiaa..    MMuucchh  ooff  tthhiiss  wwoorrkk  iiss  
ccoonndduucctteedd  bbyy  tthhee  ssaammee  mmiiddddllee  mmaannaaggeerrss  aanndd  eennggiinneeeerrss  nneeeeddeedd  iinn  ootthheerr  ppaarrttss  ooff  iittss  
ooppeerraattiioonnss..    WWhhiillee  AASSPPAA  rreemmaaiinnss  ddeeddiiccaatteedd  ttoo  tthhiiss  rreeggiioonnaall  wwoorrkk,,  sshhoorrttaaggeess  aammoonngg  tthheessee  kkeeyy  
ppeerrssoonnnneell  ssoommeettiimmee  rreessuullttss  iinn  ddeellaayyss  aanndd  ppoossttppoonneemmeennttss  ooff  pprroojjeeccttss  bbootthh  aatt  AASSPPAA  aanndd  iinn  
MMiiccrroonneessiiaa..    AA  ssoolluuttiioonn  ttoo  tthhiiss  pprroobblleemm,,  aass  pprrooppoosseedd  iinn  tthhiiss  ppaappeerr,,  wwoouulldd  bbeenneeffiitt  nnoott  oonnllyy  
AASSPPAA  bbuutt  EEbbeeyyee  aanndd  tthhee  rreesstt  ooff  MMiiccrroonneessiiaa  aass  wweellll..  
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66..    UU..SS..  FFeeddeerraall  rreegguullaattiioonnss  

FFeeddeerraall  rreegguullaattiioonnss  rreeqquuiirree  uuttiilliittiieess  ttoo  eemmppllooyyeeee  cceerrttaaiinn  nnuummbbeerrss  aanndd  ttyyppeess  ooff  pprrooffeessssiioonnaall  
eemmppllooyyeeeess  ttoo  hheellpp  eennssuurree  ppuubblliicc  hheeaalltthh  aanndd  ssaaffeettyy..    FFeeddeerraall  llaaww  mmaannddaatteess  ssppeecciiffiicc  lleevveellss  ooff  
pprrooffeessssiioonnaall  ttrraaiinniinngg  aanndd  cceerrttiiffiiccaattiioonn  ffoorr  mmaannyy  ppoossiittiioonnss  wwiitthhiinn  ppuubblliicc  uuttiilliittiieess..    FFoorr  eexxaammppllee,,  
wwaatteerr  aanndd  wwaasstteewwaatteerr  uuttiilliittiieess  hhaavvee  ssttrriinnggeenntt  rreeqquuiirreemmeennttss  aass  ttoo  tthhee  nnuummbbeerr,,  ttyyppee,,  aanndd  lleevveell  ooff  
pprrooffeessssiioonnaall  cceerrttiiffiiccaattiioonn  ooff  ttrreeaattmmeenntt  ppllaanntt  ooppeerraattoorrss..    FFaaiilluurree  ttoo  ccoommppllyy  wwiitthh  tthheessee  rreegguullaattiioonnss  
ccaann  lleeaadd  ttoo  aa  cclloossuurree  ooff  tthhee  ttrreeaattmmeenntt  ffaacciilliittyy,,  ffiinneess,,  aanndd//oorr  aa  lloossss  ooff  FFeeddeerraall  ffuunnddiinngg..  

  
UUnnffoorrttuunnaatteellyy,,  tthhee  oonnee--ssiizzee--ffiittss--aallll  aapppprrooaacchh  ooff  FFeeddeerraall  rreegguullaattiioonnss  oofftteenn  lleeaaddss  ttoo  rreegguullaattiioonnss  
iinnaapppprroopprriiaattee  ffoorr  ssmmaallll  iissllaanndd  uuttiilliittiieess  ssuucchh  aass  AASSPPAA..    TThheeyy  ccaann  ppllaaccee  aann  uunnnneecceessssaarryy  aanndd  
ccoossttllyy  bbuurrddeenn  oonn  tthhee  uuttiilliittyy,,  aanndd  eexxaacceerrbbaattee  aann  aallrreeaaddyy  ddiiffffiiccuulltt  ssttaaffffiinngg  ssiittuuaattiioonn..  

  
FFoorr  eexxaammppllee,,  AASSPPAA  iiss  ccuurrrreennttllyy  bbeeiinngg  rreeqquuiirreedd  bbyy  EEPPAA  ttoo  eemmppllooyy  tthhee  ssaammee  nnuummbbeerr,,  ttyyppee,,  aanndd  
lleevveell  ooff  ttrreeaattmmeenntt  ppllaanntt  ooppeerraattoorrss  aass  llaarrggee  UUSS  mmeettrrooppoolliittaann  aarreeaa..    IItt  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  rreeccrruuiitt  aanndd  
hhiirree  aa  hhiigghheesstt  lleevveell  ((LLeevveell  IIIIII))  pprrooffeessssiioonnaallllyy  cceerrttiiffiieedd  ppllaanntt  ooppeerraattoorr,,  eevveenn  tthhoouugghh  tthhaatt  ddeeggrreeee  
ooff  eexxppeerrttiissee  iiss  uunnnneecceessssaarryy  ffoorr  ssaaffee  aanndd  eeffffeeccttiivvee  ooppeerraattiioonn  ooff  AASSPPAA’’ss  ssmmaallll  aanndd  rreellaattiivveellyy  
uunnssoopphhiissttiiccaatteedd  ssyysstteemm..    NNeevveerrtthheelleessss,,  AASSPPAA  iiss  mmaannddaatteedd  ttoo  hhiirree  aann  eexxppeennssiivvee  aanndd  hhiigghh  lleevveell  
ooppeerraattoorr,,  wwhhoossee  eexxppeerrttiissee  aanndd  ccoosstt  iiss  wweellll  bbeeyyoonndd  wwhhaatt  iiss  ttrruullyy  nneeeeddeedd..      

  
SSiinnccee  AASSPPAA  ooppeerraatteess  ppoowweerr,,  wwaatteerr,,  wwaasstteewwaatteerr  aanndd  ssoolliidd  wwaassttee  sseerrvviicceess  iitt  iiss  ssuubbjjeecctt  ttoo  aa  
wwiiddee  rraannggee  ooff  FFeeddeerraall  rreegguullaattiioonnss..    CCoommpplliiaannccee  wwiitthh  aallll  tthheessee  rruulleess  rreeqquuiirreess  eexxppeerriieennccee,,  
eexxppeerrttiissee,,  aanndd  tteecchhnniiccaall  ssoopphhiissttiiccaattiioonn  iinn  aa  nnuummbbeerr  ooff  aarreeaa..    AASSPPAA,,  tthheerreeffoorree,,  mmuusstt  rreeccrruuiitt,,  
eemmppllooyy,,  aanndd  rreettaaiinn  qquuaalliiffiieedd  pprrooffeessssiioonnaallss  iinn  aa  nnuummbbeerr  ooff  kkeeyy  ppoossiittiioonnss..    TToo  ddoo  ssoo  hhaass  bbeeeenn  
eexxttrreemmeellyy  ddiiffffiiccuulltt,,  ggiivveenn  iittss  ssiizzee  aanndd  rreessoouurrcceess..      

  
77..    NNeeeedd  ffoorr  eedduuccaattiioonn  aanndd  pprrooffeessssiioonnaall  cceerrttiiffiiccaattiioonn..  

BBeeccaauussee  ffeeww  jjoobb  aapppplliiccaannttss  iinn  AAmmeerriiccaann  SSaammooaa  hhaavvee  hhaadd  ((oorr  hhaadd  aacccceessss  ttoo))  pprreevviioouuss  
tteecchhnniiccaall  ttrraaiinniinngg,,  AASSPPAA  hhaass  hhaadd  ttoo  ddeevveelloopp  aa  nnuummbbeerr  ooff  iinn--sseerrvviiccee  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraammss..    IInn  
oorrddeerr  ttoo  pprroovviiddee  qquuaalliittyy  sseerrvviicceess,,  AASSPPAA  hhaass  ddeevvootteedd  aann  eexxttrraaoorrddiinnaarryy  aammoouunntt  ooff  ttiimmee,,  eeffffoorrtt,,  
aanndd  ffuunnddiinngg  ttoo  ssttaaffff  ttrraaiinniinngg..    MMaannyy  ooff  tthheessee  pprrooggrraammss  wweerree  mmaaddee  ppoossssiibbllee  wwiitthh  FFeeddeerraall  
mmaattcchhiinngg  ffuunnddss  tthhrroouugghh  OOppeerraattiioonn  MMaaiinntteennaannccee  IImmpprroovveemmeenntt  PPrrooggrraamm  ((OOMMIIPP))  ggrraannttss  ffrroomm  
tthhee  UU..SS..  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  tthhee  IInntteerriioorr  ((DDOOII))..    MMuucchh  ooff  wwhhaatt  AASSPPAA  hhaass  bbeeeenn  aabbllee  ttoo  aaccccoommpplliisshh  
hhaass  bbeeeenn  tthhee  rreessuulltt  ooff  iittss  ccoonnttiinnuuoouuss  ttrraaiinniinngg  eeffffoorrttss,,  aanndd  tthhee  ssuuppppoorrtt  ffrroomm  DDOOII  wwhhiicchh  hhaass  
mmaaddee  tthhiiss  ppoossssiibbllee..  

  
WWhhiillee  tthhiiss  ttyyppee  ooff  sshhoorrtt  tteerrmm  sskkiillllss  ttrraaiinniinngg  hhaass  bbeeeenn  eeffffeeccttiivvee  ffoorr  mmaannyy  jjoobbss  wwiitthhiinn  AASSPPAA,,  mmoosstt  
pprrooffeessssiioonnaall  ppoossiittiioonnss  rreeqquuiirree  aann  aaccaaddeemmiicc  ddeeggrreeee  aanndd//oorr  hhiigghh  lleevveell  pprrooffeessssiioonnaall  ttrraaiinniinngg..    
FFuurrtthheerrmmoorree,,  mmaannyy  rreeqquuiirree  ssoommee  aammoouunntt  ooff  ssuuppeerrvviisseedd  wwoorrkk  eexxppeerriieennccee  oorr  aapppprreennttiicceesshhiipp..    
SSoommee  aallssoo  rreeqquuiirree  lliicceennssee  oorr  cceerrttiiffiiccaattiioonn  ffrroomm  aa  rreeccooggnniizzeedd  pprrooffeessssiioonnaall  oorrggaanniizzaattiioonn  oorr  
cceerrttiiffyyiinngg  bbooaarrdd..    TThhiiss  lleevveell  ooff  pprrooffeessssiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt  iiss  wweellll  bbeeyyoonndd  wwhhaatt  ccaann  bbee  
aaccccoommpplliisshheedd  wwiitthh  sshhoorrtt  tteerrmm,,  iinn--sseerrvviiccee  ttrraaiinniinngg..      

  
AAss  ddeessccrriibbeedd  aabboovvee,,  ffeeww  llooccaall  aapppplliiccaannttss  hhaavvee  ttoo  nneecceessssaarryy  eedduuccaattiioonn  aanndd  ttrraaiinniinngg  ffoorr  tthhee  kkeeyy  
pprrooffeessssiioonnaall  ppoossiittiioonnss  nneeeeddeedd  aatt  AASSPPAA..    TThheerreeffoorree,,  AASSPPAA  mmuusstt  ffiinndd  aa  wwaayy  ttoo  ddeevveelloopp  aanndd  
eedduuccaattee  ssuuiittaabbllee  iinnddiivviidduuaallss  ffoorr  tthheessee  ppoossiittiioonnss,,  mmuucchh  aass  iitt  hhaadd  ddoonnee  wwiitthh  iittss  lloowweerr  lleevveell  ttrraaddee  
aanndd  tteecchhnniiccaall  eemmppllooyyeeeess..    IItt  mmuusstt  eexxppaanndd  iittss  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraammss  ttoo  iinncclluuddee  pprrooffeessssiioonnaall  
eedduuccaattiioonn  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt..  

  
IImmppaacctt  ooff  SSttaaffff  SShhoorrttaaggeess  

TThhee  iimmppaacctt  ooff  tthhiiss  sshhoorrttaaggee  ooff  pprrooffeessssiioonnaall  ssttaaffff  iiss  ccoonnssiiddeerraabbllee..    TThhee  llaacckk  ooff  ddeessiiggnn  aanndd  
eennggiinneeeerriinngg  eexxppeerrttiissee  iinnhhiibbiittss  AASSPPAA  iinn  mmaannyy  wwaayyss..    MMaajjoorr  ccoonnssttrruuccttiioonn  pprroojjeeccttss  aarree  rreegguullaarrllyy  
ddeellaayyeedd  oorr  ppoossttppoonneedd..    PPrroojjeecctt  ccoossttss  aarree  oofftteenn  pprroohhiibbiittiivveellyy  eexxppeennssiivvee  dduuee  ttoo  tthhee  nneecceessssiittyy  ooff  
ccoonnttrraaccttiinngg  oouuttssiiddee  eennggiinneeeerriinngg..    BBaaddllyy  nneeeeddeedd  ssyysstteemmss  iimmpprroovveemmeennttss,,  ssuucchh  aass  SSCCAADDAA,,  ssttaallll  
ffoorr  llaacckk  ooff  llooccaall  eexxppeerrttiissee..    AASSPPAA  rreemmaaiinnss  vvuullnneerraabbllee  ttoo  ffiinneess  aanndd  lloossss  ooff  FFeeddeerraall  ffuunnddiinngg  dduuee  
ttoo  nnoonn--ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  rreegguullaattiioonnss  rreeqquuiirriinngg  cceerrttiiffiieedd  ttrreeaattmmeenntt  ppllaanntt  ooppeerraattoorrss..    NNeeww  
tteecchhnnoollooggiieess,,  wwhhiicchh  ccoouulldd  iimmpprroovvee  eeffffiicciieennccyy  aanndd  pprrooffiittaabbiilliittyy,,  ccaannnnoott  bbee  aaddoopptteedd  dduuee  ttoo  aa  llaacckk  
ooff  aapppprroopprriiaattee  eexxppeerrttiissee..  
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PPrrooppoossee  SSoolluuttiioonn  

DDeevveellooppiinngg  llooccaall  eexxppeerrttiissee  iiss  tthhee  oonnllyy  lloonngg  tteerrmm  ssoolluuttiioonn  ttoo  tthhee  ccoonnttiinnuuiinngg  ddeeppeennddeennccee  oonn  
eexxppeennssiivvee,,  sshhoorrtt  tteerrmm  nnoonn--SSaammooaann  ccoonnssuullttaannttss  aanndd  ccoonnttrraacctt  wwoorrkkeerrss..    SSiinnccee  nnoo  ppooooll  ooff  
ssuuiittaabbllyy  qquuaalliiffiieedd  SSaammooaa  pprrooffeessssiioonnaallss  iiss  aavvaaiillaabbllee,,  iitt  bbeeccoommeess  nneecceessssaarryy  ffoorr  AASSPPAA  ttoo  ““ggrrooww  
iittss  oowwnn””..    IItt  mmuusstt  ddeevveelloopp  aa  lloonngg  tteerrmm  pprrooffeessssiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt  ssttrraatteeggyy  ttoo  ggeett  tthheeiirr  mmoosstt  
pprroommiissiinngg  eemmppllooyyeeeess  ttrraaiinneedd  iinn  tthheessee  kkeeyy  tteecchhnniiccaall  aanndd  pprrooffeessssiioonnaall  ffiieellddss..    AA  pprrooggrraamm  ttoo  
ttrraaiinn,,  aanndd  rreettaaiinn,,  tthheessee  llooccaall  pprrooffeessssiioonnaall  iiss  tthhee  oonnllyy  ccoosstt  eeffffeeccttiivvee  wwaayy  ttoo  eennssuurree  AASSPPAA  hhaass  
tthhee  ccrriittiiccaall  tteecchhnniiccaall  eexxppeerrttiissee  iitt  nneeeeddss  nnooww,,  aanndd  iinn  tthhee  ffuuttuurree..  

PPllaann  ooff  AAccttiioonn  

TThhee  ttrraaiinniinngg  pprroojjeecctt  pprrooppoosseedd  iinn  tthhiiss  rreeqquueesstt  iiss  nnoott  nneeww..    IInn  ffaacctt,,  iitt  iiss  aa  ccoonnttiinnuuaattiioonn  ooff  AASSPPAA’’ss  
oonn--ggooiinngg  pprrooffeessssiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  aapppprreennttiicceesshhiipp  ttrraaiinniinngg  aapppprrooaacchh..    NNoorr  iiss  iitt  nneeww  ttoo  
OOMMIIPP  ssppoonnssoorrsshhiipp..    TThhee  pprrooggrraamm  bbeeggaann  iinn  11999955  wwiitthh  tthhee  aassssiissttaannccee  ooff  OOMMIIPP  ffuunnddiinngg..    AAnn  
aaddddiittiioonnaall  OOMMIIPP  ggrraanntt  wwaass  rreecceeiivveedd  iinn  11999999  iinn  ssuuppppoorrtt  ooff  tthhiiss  pprrooggrraamm..    SSiinnccee  tthheenn,,  hhoowweevveerr,,  
tthhee  pprrooggrraamm  hhaass  ccoonnttiinnuueedd  ssoolleellyy  ffuunnddeedd  oouutt  ooff  AASSPPAA’’ss  ccuussttoommeerr  rreevveennuueess..    CCoonnsseeqquueennttllyy,,  iitt  
hhaass  bbeeccoommee  iinnccrreeaassiinnggllyy  ddiiffffiiccuulltt  ffoorr  AASSPPAA  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  aanndd  ooppeerraattee..    IItt  hhaass  bbeeeenn  nneecceessssaarryy  ttoo  
rreedduuccee  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  pprrooffeessssiioonnaallss  bbeeiinngg  ttrraaiinneedd,,  aatt  aa  ttiimmee  wwhheenn  tthhee  nneeeedd  ffoorr  ssuucchh  eemm--
ppllooyyeeeess  bbeeccoommeess  eevveerr  mmoorree  aaccuuttee..    FFoorr  tthhiiss  rreeaassoonn,,  AASSPPAA  iiss  oonnccee  aaggaaiinn  rreeqquueessttiinngg  ffuunnddiinngg  
aassssiissttaannccee  ffrroomm  OOMMIIPP..  

      
PPaasstt  aanndd  PPrreesseenntt  EExxppeerriieennccee  

IInn  11999955,,  AASSPPAA  rreecceeiivveedd  aann  OOMMIIPP  aawwaarrdd  ttoo  iinniittiiaattee  tthhee  PPrrooffeessssiioonnaall  TTrraaiinniinngg  aanndd  
AApppprreennttiicceesshhiipp  PPrrooggrraamm..    AAtt  tthhaatt  ttiimmee,,  tthhee  pprrooggrraamm  ffooccuusseedd  oonn  uuppggrraaddiinngg  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn’’ss  
eexxppeerrttiissee  iinn  eelleeccttrriicc  ggeenneerraattiioonn  aanndd  ddiissttrriibbuuttiioonn  tteecchhnnoollooggyy..    TThhiirrtteeeenn  yyoouunngg  SSaammooaannss  wweerree  
sseenntt  ttoo  tthhee  NNeeww  ZZeeaallaanndd  ffoorr  ttrraaiinniinngg  iinn  tthheessee  aarreeaass..    TThhee  rreessuulltt  ooff  tthhiiss  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraamm  wwaass  
ddrraammaattiicc..  

  
TThhoossee  ttrraaiinneedd  iinn  NNeeww  ZZeeaallaanndd  pprroovviiddeedd  aann  iimmmmeeddiiaattee  aanndd  iimmpprreessssiivvee  bbeenneeffiitt  ttoo  AASSPPAA  uuppoonn  
tthheeiirr  rreettuurrnn..    AAtt  tthhee  ttiimmee,,  AASSPPAA  wwaass  iinnssttaalllliinngg  aa  nneeww  sswwiittcchh  ggeeaarr  aatt  iittss  SSaattaallaa  ppoowweerr  ppllaanntt..    
EExxppeennssiivvee  oouuttssiiddee  ccoonnttrraaccttoorrss  hhaadd  hheerreettooffoorree  bbeeeenn  nneecceessssaarryy  ttoo  iinnssttaallll,,  tteesstt,,  aanndd  ccoommmmiissssiioonn  
aallll  nneeww  ggeenneerraattiioonn  eeqquuiippmmeenntt..    HHoowweevveerr,,  wwiitthh  tthheeiirr  nneewwllyy  aaccqquuiirreedd  eexxppeerrttiissee,,  tthhee  rreecceenntt  
ggrraadduuaatteess  wweerree  aabbllee  ttoo  ccoonndduucctt  tthhiiss  wwoorrkk  tthheemmsseellvveess  wwiitthh  nnoo  oouuttssiiddee  aassssiissttaannccee..    BByy  hhaavviinngg  
tthhiiss  nneeww  iinn--hhoouussee  eexxppeerrttiissee,,  AASSPPAA  ssaavveedd  sseevveerraall  hhuunnddrreedd  tthhoouussaanndd  ddoollllaarrss  oonn  tthhiiss  oonnee  
pprroojjeecctt  aalloonnee..      
  
IInn  11999999,,  aannootthheerr  ssmmaallll  OOMMIIPP  aawwaarrdd  eennaabblleedd  AASSPPAA  ttoo  sseenndd  ttwwoo  lliinneemmeenn  ttoo  tthhee  UUSS  mmaaiinnllaanndd  ttoo  
bbeeggiinn  lliinneemmeenn  cceerrttiiffiiccaattiioonn  aanndd  aapppprreennttiicceesshhiipp  ttrraaiinniinngg..    LLiikkee  tthhee  ((NNeeww  ZZeeaallaanndd))  ttrraaiinniinngg  
mmeennttiioonneedd  aabboovvee,,  iitt  hhaass  pprroovveenn  bbootthh  bbeenneeffiicciiaall  aanndd  ccoosstt  eeffffeeccttiivvee..    PPrreevviioouussllyy,,  AASSPPAA  wwaass  
ddeeppeennddeenntt  oonn  eexxppeennssiivvee  oouuttssiiddee  ccoonnttrraaccttoorrss  ttoo  ccoonndduucctt  hhaazzaarrddoouuss  ““hhoott  lliinnee””  wwoorrkk..    NNooww,,  tthhiiss  
wwoorrkk  ccaann  bbee  ccoonndduucctteedd  bbyy  AASSPPAA’’ss  oowwnn  ccrreewwss,,  uunnddeerr  tthhee  ddiirreeccttiioonn  ooff  tthhee  nneewwllyy  cceerrttiiffiieedd  
JJoouurrnneeyymmeenn  lliinneemmeenn..    TThhiiss  rreepprreesseennttss  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  ssaavviinnggss,,  aanndd  ggrreeaattllyy  iimmpprroovveess  AASSPPAA  
ccaappaacciittyy  ttoo  uuppggrraaddee  aanndd  mmaaiinnttaaiinn  iittss  ppoowweerr  ddiissttrriibbuuttiioonn  ssyysstteemm..    FFuurrtthheerrmmoorree,,  tthheessee  lliinneemmeenn  
aarree  nnooww  uusseedd  aass  iinnssttrruuccttoorrss  ffoorr  tthhee  PPaacciiffiicc  LLiinneemmeenn  TTrraaiinniinngg  PPrrooggrraamm  iinn  MMiiccrroonneessiiaa..    
CCoonnsseeqquueennttllyy,,  tthhee  ppoowweerr  uuttiilliittiieess  iinn  tthhee  ootthheerr  PPaacciiffiicc  iinnssuullaarr  aarreeaass  aarree  bbeenneeffiittiinngg  ffrroomm  tthhiiss  
pprrooggrraamm  aass  wweellll..  
  
GGiivveenn  tthhee  oobbvviioouuss  bbeenneeffiittss  ooff  tthhiiss  pprrooggrraamm,,  AASSPPAA  hhaass  ccoonnttiinnuueedd  sseennddiinngg  pprroommiissiinngg  llooccaall  
eemmppllooyyeeeess  ttoo  pprrooffeessssiioonnaall  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraammss,,  lliikkee  tthhoossee  ddeessccrriibbeedd  aabboovvee..    HHoowweevveerr,,  tthhiiss  hhaass  
pprroovveenn  vveerryy  ddiiffffiiccuulltt  wwiitthhoouutt  OOMMIIPP  aassssiissttaannccee..    ((AASSPPAA  hhaass  rreecceeiivveedd  nnoo  OOMMIIPP  ffuunnddiinngg  ffoorr  tthhiiss  
pprrooggrraamm  ssiinnccee  11999999))..    TThhee  ccoosstt  ooff  tthhiiss  pprrooffeessssiioonnaall  ttrraaiinniinngg  lliimmiittss  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  iinnddiivviidduuaallss  iitt  
ccaann  sseenndd  eeaacchh  yyeeaarr..    TThhuuss,,  AASSPPAA  hhaass  nnoott  bbeeeenn  aabboouutt  ttoo  kkeeeepp  uupp  wwiitthh  tthhee  nneeeedd,,  aanndd  tthhee  
sshhoorrttaaggee  ooff  kkeeyy  pprrooffeessssiioonnaall  ssttaaffff  rreemmaaiinnss..  
  
PPrrooggrraamm  DDeessiiggnn  

TThhiiss  pprrooggrraamm,,  iinn  ooppeerraattiioonn  ssiinnccee  llaattee  11999955,,  hhaass  pprroovveenn  ccoosstt  eeffffeeccttiivvee  iinn  ddeevveellooppiinngg  
aapppprroopprriiaatteellyy  ttrraaiinneedd  pprrooffeessssiioonnaall  eemmppllooyyeeeess..    SSiinnccee  tthhaatt  ttiimmee,,  lliittttllee  mmooddiiffiiccaattiioonn  hhaass  bbeeeenn  
nneeeeddeedd  iinn  iittss  aapppprrooaacchh  oorr  oorrggaanniizzaattiioonnaall  ddeessiiggnn..    
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BBrriieeffllyy  tthhee  pprrooggrraamm  ooppeerraatteess  aass  ffoolllloowwss::  

AASSPPAA  hhaass  nnuummeerroouuss  tteecchhnniiccaall  aanndd  pprrooffeessssiioonnaall  ppoossiittiioonnss  ffoorr  wwhhiicchh  tthheerree  aarree  nnoo  ssuuiittaabbllyy  
qquuaalliiffiieedd  llooccaall  eemmppllooyyeeeess  oorr  aapppplliiccaannttss..    OOfftteenn,,  tthheerree  aarree  sseevveerraall  AASSPPAA  eemmppllooyyeeeess  wwiitthh  tthhee  
ppootteennttiiaall  ttoo  ffiillll  tthheessee  ppoossiittiioonnss,,  ggiivveenn  tthhee  aapppprroopprriiaattee  pprrooffeessssiioonnaall  eedduuccaattiioonn..    UUssuuaallllyy  tthheeyy  
hhaavvee  wwoorrkkeedd  iinn  tthhiiss  ffiieelldd  oorr  ssppeecciiaallttyy  ffoorr  ssoommee  ttiimmee  ((aallbbeeiitt  aatt  aa  lloowweerr  pprrooffeessssiioonnaall  lleevveell))..    TThheeyy  
hhaavvee  ddeemmoonnssttrraatteedd  sskkiillll  aanndd  uunnddeerrssttaanndd  ooff  tthhee  wwoorrkk  iinnvvoollvveedd..    CCaannddiiddaatteess  ffoorr  tthhee  aaddvvaanncceedd  
ttrraaiinniinngg  aarree  cchhoosseenn  ffrroomm  tthheessee  eemmppllooyyeeeess..    TThhoossee  sseelleecctteedd  aarree  tthhoossee  tthhaatt  ddeemmoonnssttrraattee  tthhee  
iinntteelllliiggeennccee,,  mmaattuurriittyy,,  aanndd  wwoorrkk  hhaabbiittss  ttoo  ppeerrffoorrmm  wweellll  iinn  tthheessee  ppoossiittiioonn,,  bbuutt  llaacckk  tthhee  ffoorrmmaall  
pprrooffeessssiioonnaall  ccrreeddeennttiiaallss..      

WWhheenn  nnoo  ssuuiittaabbllee  ccaannddiiddaattee  ccaann  bbee  ffoouunndd  aammoonngg  eexxiissttiinngg  eemmppllooyyeeeess,,  AASSPPAA  rreeccrruuiittss  
aapppplliiccaannttss  ffrroomm  oouuttssiiddee  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn..    CCaannddiiddaatteess  aarree  eexxtteennssiivveellyy  ssccrreeeenneedd  ffoorr  
qquuaalliiffiiccaattiioonnss  aanndd  aabbiilliittyy  ttoo  ssuucccceessssffuullllyy  ccoommpplleettee  tthhee  ttrraaiinniinngg..    TThheeyy  aarree  tthheenn  ppllaacceedd  uunnddeerr  
ccoonnttrraacctt  aanndd  bbeeggiinn  tthheeiirr  pprrooffeessssiioonnaall  eedduuccaattiioonn..      
  
EEaacchh  ppootteennttiiaall  pprrooggrraamm  ppaarrttiicciippaanntt  iiss  sseelleecctteedd  ttoo  ffiillll  aa  ssppeecciiffiicc  ppoossiittiioonn  wwiitthhiinn  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn..    
TThhee  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraamm  ffoorr  eeaacchh  ppaarrttiicciippaanntt  iiss  cchhoosseenn  ssppeecciiffiiccaallllyy  ttoo  ffiitt  tthhee  nneeeeddss  ooff  tthhaatt  ppoossiittiioonn..    
TThhee  eedduuccaattiioonnaall  iinnssttiittuuttiioonnss  aatttteennddeedd  aarree  tthhoossee  wwhhiicchh  ooffffeerr  pprrooffeessssiioonnaall  ddeeggrreeee  aanndd  cceerrttiiffiiccaattee  
pprrooggrraammss  ffoorr  tthhee  ssppeecciiffiicc  tteecchhnniiccaall  aarreeaass  nneeeeddeedd..    AASSPPAA  wwoorrkkss  cclloosseellyy  wwiitthh  eeaacchh  iinnssttiittuuttiioonn  ttoo  
eennssuurree  tthhee  ccuurrrriiccuulluumm  aanndd  ccoouurrssee  ooff  ssttuuddyy  ffiittss  tthhee  nneeeeddss  ooff  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn  aanndd  tthhee  ssttuuddeenntt’’ss  
aabbiilliittyy..      
  
MMoosstt  ooff  tthhee  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraammss  aatttteennddeedd  iinncclluuddee  ssoommee  ffoorrmm  ooff  pprrooffeessssiioonnaall  aapppprreennttiicceesshhiipp  oorr  
ssuuppeerrvviisseedd  wwoorrkk  ppllaacceemmeenntt,,  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  ccllaassssrroooomm  iinnssttrruuccttiioonn..    PPaarrttiicciippaannttss  ssttaayy  ttoo  ccoommpplleettee  
tthhiiss  wwoorrkk  eexxppeerriieennccee,,  nneecceessssaarryy  ttoo  rreecceeiivvee  cceerrttiiffiiccaattiioonn  oorr  lliicceennssee,,  bbeeffoorree  rreettuurrnniinngg  ttoo  SSaammooaa..    
TThhoossee  iinn  mmoorree  ttrraaddiittiioonnaall  aaccaaddeemmiicc  pprrooggrraammss  rreettuurrnn  ttoo  SSaammooaa  aanndd  ccoonnttiinnuuee  ttoo  wwoorrkk  aatt  AASSPPAA  
dduurriinngg  hhoolliiddaayyss  aanndd  sscchhooooll  bbrreeaakkss  ((ee..gg..,,  ssuummmmeerr,,  CChhrriissttmmaass))..      
  
EEaacchh  eemmppllooyyeeee  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  tthhee  pprrooggrraamm  iiss  rreeqquuiirreedd,,  bbyy  ccoonnttrraacctt,,  ttoo  ccoonnttiinnuuee  wwoorrkkiinngg  aatt  
AASSPPAA  ffoorr  aa  ddeessiiggnnaatteedd  mmiinniimmuumm  nnuummbbeerr  ooff  yyeeaarrss..    TThhiiss  eennssuurreess  aa  rreettuurrnn  oonn  tthhee  
oorrggaanniizzaattiioonn’’ss  ccoonnssiiddeerraabbllee  iinnvveessttmmeenntt..    TThhee  ccoonnttrraacctt  aallssoo  iinncclluuddeess  ppoossssiibbllee  ppeennaallttiieess  aanndd  
ppaayy--bbaacckk  sscchheemmeess  ffoorr  ppoooorr  ppeerrffoorrmmaannccee..    LLiikkeewwiissee,,  eexxeemmppllaarryy  ppeerrffoorrmmaannccee  iiss  rreewwaarrddeedd  wwiitthh  
ppaayy  aanndd  ppoossiittiioonn  iinncceennttiivveess..  
  
AAnnttiicciippaatteedd  BBeenneeffiittss  

AASSPPAA  bbeelliieevveess  tthhiiss  pprrooggrraamm  hhaass  tthhee  ggrreeaatteesstt  ppootteennttiiaall  lloonngg  tteerrmm  bbeenneeffiittss  ooff  aannyy  OOMMIIPP  pprroojjeecctt,,  
ttoo  ddaattee..    BByy  pprroovviiddiinngg  pprrooffeessssiioonnaallllyy  eedduuccaatteedd  ccaarreeeerr  eemmppllooyyeeeess,,  tthhee  pprrooggrraamm  eexxppaannddss  tthhee  
ccaappaacciittyy  ooff  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn..    IItt  ccaann  iimmpprroovvee  tthhee  lloonngg  tteerrmm  ooppeerraattiioonn  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  ooff  
AASSPPAA,,  aass  nnoo  ootthheerr  ((sshhoorrtt--tteerrmm))  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraamm  ccaann..    IItt  ooffffeerrss  ttrruuee  iinnssttiittuuttiioonnaall  ssttrreennggtthheenniinngg..  
  
TThhee  pprrooggrraamm  ccaann  pprroovviiddee  nnuummeerroouuss  aanndd  wwiiddee  sspprreeaadd  bbeenneeffiittss..    IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhoossee  aallrreeaaddyy  
mmeennttiioonneedd  aabboovvee,,  tthheerree  aarree::    IImmpprroovveedd  ooppeerraattiioonnaall  ssttaannddaarrddss  aanndd  pprraaccttiicceess;;  bbeetttteerr  
ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  FFeeddeerraall  rreegguullaattiioonnss;;  bbeetttteerr  oovveerraallll  ssuuppeerrvviissiioonn,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  oonn  mmiiddddllee  
mmaannaaggeemmeenntt;;  iimmpprroovveedd  mmaaiinntteennaannccee  ooff  vvaarriioouuss  uuttiilliittyy  ssyysstteemmss  ((ggeenneerraattiioonn,,  ppoowweerr  aanndd  wwaatteerr  
ddiissttrriibbuuttiioonn,,  wwaasstteewwaasstteerr  ccoolllleeccttiioonn,,  ccoommppuutteerr  nneettwwoorrkkss,,  eettcc..));;  iimmpprroovveedd  wwaatteerr  ttrreeaattmmeenntt  
qquuaalliittyy;;  mmoorree  eeccoonnoommiiccaall  ooppeerraattiioonnss  wwiitthh  iinnddiiggeennoouuss,,  iinn--hhoouussee  pprrooffeessssiioonnaallss;;  eettcc..  

IInn  mmoosstt  ccaasseess,,  aa  tteemmppoorraarryy  rreeppllaacceemmeenntt  eemmppllooyyeeee  wwiillll  nneeeedd  ttoo  bbee  hhiirreedd  ttoo  aassssuummee  tthheeiirr  wwoorrkk  
rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ffoorr  tthhee  ttiimmee  tthhee  rreegguullaarr  ssttaaffff  mmeemmbbeerr  iiss  aawwaayy..    AAss  mmoosstt  ooff  tthhee  ttrraaiinniinngg  iiss  11--22  
yyeeaarrss  iinn  lleennggtthh,,  AASSPPAA  wwiillll  nneeeedd  ttoo  hhiirree  tteemmppoorraarryy  rreeppllaacceemmeennttss  ffoorr  mmaannyy  ooff  tthhee  ppaarrttiicciippaannttss  iinn  
tthhee  pprroojjeecctt..    AAtt  tthhiiss  ttiimmee,,  wwee  eessttiimmaattee  aatt  lleeaasstt  eeiigghhtt  ((88))  tteemmppoorraarryy  rreeppllaacceemmeennttss  wwiillll  nneeeeddeedd..    
SSiinnccee  tthheessee  aarree  hhiigghheerr  lleevveell  tteecchhnniiccaall  aanndd  pprrooffeessssiioonnaall  ppoossiittiioonnss,,  iitt  mmaayy  bbee  nneecceessssaarryy,,  iinn  
ssoommee  ccaasseess,,  ttoo  rreeccrruuiitt    nnoonn--iinnddiiggeennoouuss  ““ccoonnttrraacctt  eemmppllooyyeeeess””  ffrroomm  tthhee  UUSS  oorr  eellsseewwhheerree..    TThhiiss  
wwiillll  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  aadddd  ttoo  tthhee  ccoosstt  ooff  ooppeerraattiioonnss  ffoorr  tthhee  ttiimmee  tthhee  pprrooggrraamm  ppaarrttiicciippaannttss  aarree  bbeeiinngg  
ttrraaiinneedd,,  oovveerr  tthhee  nneexxtt  ttwwoo  yyeeaarrss..      

WWee  eessttiimmaattee  tthhee  ccoossttss  rreeppllaacceemmeenntt  wwoorrkkeerr  ccoouulldd  rruunn  ttoo  mmoorree  tthhaann  $$118800,,000000..    TThhiiss  aaddddiittiioonnaall  
ccoosstt  ttoo  AASSPPAA  iiss  nnoott  rreefflleecctteedd  iinn  tthhee  bbuuddggeett..      HHoowweevveerr,,  iitt  wwiillll  rreepprreesseenntt  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  aaddddeedd  ccoosstt  
ooff  tthhee  pprrooggrraamm..  
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AAss  mmeennttiioonneedd  aabboovvee,,  rreegguullaarr  eemmppllooyyeeeess  wwiillll  ccoonnttiinnuuee  ttoo  rreecceeiivvee  tthheeiirr  ssaallaarryy  dduurriinngg  tthheeiirr  
ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  pprroojjeecctt..      

PPrroojjeecctt  ppaarrttiicciippaannttss  rreeccrruuiitteedd  ffoorr  tthheessee  ttrraaiinniinngg  ppoossiittiioonnss,,  nnoott  pprreevviioouussllyy  eemmppllooyyeedd  bbyy  AASSPPAA,,  
wwiillll  bbee  ppaaiidd  aa  ssttiippeenndd  dduurriinngg  tthheeiirr  ttrraaiinniinngg,,  rraatthheerr  tthhaann  aa  ssaallaarryy  lliikkee  tthhee  rreegguullaarr  eemmppllooyyeeeess  
  

SSuummmmaarryy  

AASSPPAA  hhaass  aa  ccrriittiiccaall  nneeeedd  ffoorr  ssuuiittaabbllyy  ttrraaiinneedd  pprrooffeessssiioonnaall  aanndd  tteecchhnniiccaall  ssttaaffff..    TThheessee  hhiigghh  lleevveell  
pprrooffeessssiioonnaallss  aarree  rreeqquuiirreedd  ffoorr  tthhee  pprrooppeerr,,  ssaaffee  aanndd  eeffffiicciieenntt  ooppeerraattiioonn  ooff  ppoowweerr,,  wwaatteerr,,  
wwaasstteewwaatteerr  aanndd  ssoolliidd  wwaatteerr  sseerrvviicceess..    FFeeddeerraall  rreegguullaattiioonnss  aallssoo  rreeqquuiirree  ppeerrssoonnnneell  wwiitthh  cceerrttiiffiieedd  
pprrooffeessssiioonnaall  ccrreeddeennttiiaallss  iinn  aa  nnuummbbeerr  ooff  kkeeyy  ppoossiittiioonnss  ttoo  pprrootteecctt  ppuubblliicc  hheeaalltthh  aanndd  ssaaffeettyy..    AAllll  
ssuucchh  ppoossiittiioonnss  rreeqquuiirree  ssppeecciiaalliizzeedd  eedduuccaattiioonn,,  aa  ssuuppeerrvviisseedd  iinntteerrnnsshhiipp,,  aanndd  ssoommee  ttyyppee  ooff  
pprrooffeessssiioonnaall  lliicceennssee..    TThhiiss  ttyyppee  ooff  pprrooffeessssiioonnaall  cceerrttiiffiiccaattiioonn  ccaann  oonnllyy  bbee  oobbttaaiinneedd  tthhrroouugghh  
rreeccooggnniizzeedd  aaccaaddeemmiicc  aanndd  pprrooffeessssiioonnaall  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraammss..    

  

WWhhaatt  aarree  ootthheerr  aaccttiioonnss,,  uuttiilliittiieess  hhaavvee  uunnddeerrttaakkeenn  ttoo  iimmpprroovvee  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy  //  
rreelliiaabbiilliittyy??  
  
11  DDeevveellooppiinngg  

aapppprroopprriiaattee  ssttaannddaarrddss  
rreeggaarrddlleessss  ooff  wwhheetthheerr  
oonn  iissllaanndd//ooffff;;  ssaammee  
ttoooollss;;  rruulleess;;eettcc..  

DDeevveellooppiinngg  oorr  aaddooppttiinngg  aapppprroopprriiaattee  aanndd  aaffffoorrddaabbllee  ssttaannddaarrddss  
wwoouulldd  aallllooww  tthhee  sshhaarriinngg  ooff  rreessoouurrcceess  bbeettwweeeenn  iissllaanndd  
ccoouunnttrriieess..    IItt  wwoouulldd  rreedduuccee  tthhee  aammoouunntt  ooff  iinnvveennttoorryy  ccaarrrriieedd  bbyy  
iinnddiivviidduuaall  uuttiilliittiieess,,  aanndd  ppeerrhhaappss  aallllooww  cceennttrraalliizzeedd  ppuurrcchhaasseess..    
AAtt  tthhee  lleeaasstt,,  iitt  wwoouulldd  aallllooww  ffoorr  ssttaannddaarrddiizzaattiioonn  ooff  mmaatteerriiaallss,,  aanndd  
ttoooollss,,  aanndd  sseett  ffoorrtthh  ssoommee  gguuiiddaannccee  ffoorr  eexxtteerrnnaallllyy  ffiinnaanncceedd  
ddoonnoorr  aassssiissttaannccee  iinn  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  wwaatteerr  aanndd  wwaasstteewwaatteerr  
pprroojjeeccttss..  

22  MMeetteerriinngg  ((aallssoo  
ccoonnsseerrvvaattiioonn))  

BBeenncchhmmaarrkkiinngg    tthhee  wwaatteerr  uuttiilliittiieess  hhaass  iiddeennttiiffiieedd  tthhaatt  aaccccoouunnttiinngg  
ffoorr  tthhee  wwaatteerr  pprroodduucceedd  iiss  tthhee  mmaajjoorr  iissssuuee  ffaacciinngg  aallll  uuttiilliittiieess..    
TToooo  mmuucchh  wwaatteerr  pprroodduucceedd  eennddss  uupp  nnoott  rreeaacchhiinngg  tthhee  ccuussttoommeerr..    
TThhiiss  iiss  wwaasstteeffuull,,  aanndd  bbyy  aattttaacckkiinngg  tthhiiss  oonnee  ssppeecciiffiicc  aarreeaa,,  mmaayy  
rreessuulltt  iinn  rreedduucciinngg  oorr  ddeeffeerrrriinngg  tthhee  nneeeedd  ffoorr  ffuuttuurree  wwaatteerr  
ddeevveellooppmmeenntt..      
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33  LLiimmiitteedd  WWaatteerr  --  LLeeaakk  
DDeetteeccttiioonn  &&  RReeppaaiirr  
((FFSSMM::  KKoossrraaee))  

TThhee  llaacckk  ooff  ccuussttoommeerr  mmeetteerrss,,  mmaakkeess  iitt  nneeaarrllyy  iimmppoossssiibbllee  ttoo  
ppllaaccee  aa  vvaalluuee  oorr  lliimmiitt  tthhee  wwaatteerr  lleeaakkaaggee  oorr  wwaasstteedd..    TThhiiss  nnoott  
oonnllyy  iinnccrreeaasseess  tthhee  ccoosstt  ooff  tthhee  wwaatteerr  uuttiilliittyy,,  bbuutt  mmuucchh  ooff  tthhiiss  
wwaasstteedd  wwaatteerr  eennddss  uupp  iinn  tthhee  wwaasstteewwaatteerr  ssyysstteemm,,  iinnccrreeaassiinngg  
tthheeiirr  ppuummppiinngg  ccoossttss..    CCrriittiiccaall  nneeeedd  iiss  ttoo  eessttaabblliisshh  aa  ssttaannddaarrdd  
ssuussttaaiinnaabbllee  lleeaakk  ddeetteeccttiioonn  pprrooggrraamm  ffoorr  tthhee  PPaacciiffiicc  IIssllaanndd  
ccoouunnttrriieess,,  wwhhiicchh  ccaann  bbee  sshhaarreedd  aanndd  iiss  ccoonnttiinnuuoouuss..    OOnnee  wweeeekk  
ttrraaiinniinngg  bbyy  ssoommee  ooffff--iissllaanndd  ccoonnssuullttaanntt,,  ddooeessnn’’tt  pprroovviiddee  tthhee  lloonngg  
tteerrmm  bbeenneeffiittss..  

44  HHuummaann  RReessoouurrcceess  ––  
nneeeedd  ttoo  iinnvveesstt  iinn  llooccaall  
ttaalleenntt,,  ffoorr  lloonngg  tteerrmm  
ssuussttaaiinnaabbiilliittyy..  

--  AASSPPAA::  1122  yyoouunngg  ssttuuddeennttss  sseenntt  ooffff--iissllaanndd,,  99  ccaammee  bbaacckk..    
RReeccooggnniizzeedd  tthhaatt  eevveenn  iiff  ggoonnee  ffoorr  aa  wwhhiillee  oorr  iiff  ccoossttllyy,,  ssttiillll  ssaavveess  
mmoonneeyy  aanndd  ssaavveess  lloonngg  tteerrmm  aaccttiioonn  bbeeccaauussee  ooff  pprrooppeerr  tthhiinnkkiinngg  
((llooccaall  vviieeww  ppooiinnttss  tthhaatt  aarree  aacccceepptteedd  bbyy  ccuussttoommeerrss));;  IIssssuuee  aafftteerr  
ttrraaiinniinngg  iiss  ssaallaarryy  nnoott  eennoouugghh;;    wwoorrkk  ccoonnddiittiioonnss  nnoott  ggoooodd  
eennoouugghh  iinn  SSaammooaa  vv..  NNeeww  ZZeeaallaanndd  ((tthheerreeffoorree——rreeccooggnniizzee  ffoorr  
ttaalleennttss  aanndd  aabbiilliittiieess  aanndd  ppaayy  tthheemm  ffoorr  bbeeiinngg  ssppeecciiaall))..  LLoonngg  
TTeerrmm  HHuummaann  RReessoouurrcceess  DDeevveellooppmmeenntt  ((AASSPPAA))  ––  SSeeee  
ffoolllloowwiinngg  ssmmaallll  ccaassee  ssttuuddyy  

55  LLaanndd  IIssssuueess  --  
((oowwnneerrsshhiipp  aacccceessss))  

******  SSOOLLOOMMOONN  IISSLLAANNDDSS::  LLaannddoowwnneerrss  aaggaaiinn  TThhrreeaatteenn  ttoo  CCuutt  
WWaatteerr  SSuuppppllyy    

TThhee  SSoolloommoonn  IIssllaannddss  llaannddoowwnneerrss  wwhhoo  oowwnn  tthhee  ccaattcchhmmeenntt  
aarreeaa  ffoorr  tthhee  ccaappiittaall  cciittyy  HHoonniiaarraa''ss    wwaatteerr  ssuuppppllyy  aarree  tthhrreeaatteenniinngg  
oonnccee  aaggaaiinn  ttoo  ccuutt  tthhee  wwaatteerr  ooffff..  TThhee  SSoolloommoonn  IIssllaannddss  
BBrrooaaddccaassttiinngg  CCoorrppoorraattiioonn  rreeppoorrttss  tthhaatt  tthhee  KKoonngguullaaii  ccoommmmuunniittyy  
iinn  wweesstt  HHoonniiaarraa  ssaayy  tthheeyy''rree  ffrruussttrraatteedd  tthhaatt  tthheeiirr  ccoommppeennssaattiioonn  
ccllaaiimmss  ffoorr  pprrooppeerrttyy  lloosstt  dduurriinngg  tthhee  eetthhnniicc  wwaarr  hhaavvee  nnoott  bbeeeenn  
ppaaiidd..  MMaannyy  hhoouusseess  aanndd  ootthheerr  pprrooppeerrttyy  iinn  WWeesstt  HHoonniiaarraa  wweerree  
bbuurrnntt  ddoowwnn  oorr  sseevveerreellyy  ddaammaaggeedd  aatt  tthhee  hheeiigghhtt  ooff  tthhee  eetthhnniicc  
ccrriissiiss..  TThhee  SSoolloommoonn  IIssllaannddss  GGoovveerrnnmmeenntt  hhaass  bboorrrroowweedd  AAUUDD  
4455  mmiilllliioonn  ((EEUURR  2255..77  mmiilllliioonn))  ffrroomm  tthhee  EExxppoorrtt--IImmppoorrtt  BBaannkk  ooff  
TTaaiiwwaann  ttoo  ppaayy  ccoommppeennssaattiioonn  ccllaaiimmss,,  bbuutt  tthhee  KKoonngguullaaii  
ccoommmmuunniittyy  ssaayyss  iittss  ccllaaiimmss,,  ttoottaalllliinngg  aabboouutt  AAUUDD  553300,,000000  ((EEUURR  
330033,,000000)),,  hhaavveenn''tt  bbeeeenn  mmeett..  AABBCC  RRaaddiioo  AAuussttrraalliiaa  NNeewwss,,  2244  
JJuunn  22000022,,  

66  GGeeooggrraapphhiiccaall  SSiittee  &&  
IIssoollaattiioonn  --  aallssoo  
cclliimmaattee//rruusstt  

TThhee  BBaannkk--NNeetthheerrllaannddss  WWaatteerr  PPaarrttnneerrsshhiipp  WWaatteerr  SSuuppppllyy  eenn  
SSaanniittaattiioonn  WWiinnddoowwss  ((BBNNWWPP--WWSSSS))  ooff  tthhee  WWoorrlldd  BBaannkk  hhaass  
ssttaarrtteedd  rreesseeaarrcchh  oonn  tthhee  ppootteennttiiaall  ooff  ffrraanncchhiissiinngg  aass  aa  mmeeaannss  ooff  
pprroovviiddiinngg  wwaatteerr  aanndd  ssaanniittaattiioonn  sseerrvviicceess  ttoo  tthhee  ppoooorr  iinn  ssmmaallll  
aanndd  mmeeddiiuumm  ssiizzeedd  ttoowwnnss  aanndd  iinn  mmaarrggiinnaall  uurrbbaann  aarreeaass..  TThhee  
ssttuuddyy  llooookkss  aatt  ffrraanncchhiissiinngg  aass  aa  mmeeaannss  ooff  ((ii))  ddeevveellooppiinngg  tthhee  
ddoommeessttiicc  pprriivvaattee  sseeccttoorr  iinn  wwaatteerr  ssuuppppllyy  aanndd  ssaanniittaattiioonn  sseerrvviiccee  
pprroovviissiioonn  aanndd  ((iiii))  eennaabblliinngg  nneeww  iinntteerrnnaattiioonnaall  aanndd  rreeggiioonnaall  
ooppeerraattoorrss,,  bbootthh  ppuubblliicc  aanndd  pprriivvaattee,,  ttoo  eenntteerr  tthhee  mmaarrkkeett..  
PPrreelliimmiinnaarryy  ffiinnddiinnggss  wweerree  pprreesseenntteedd  aatt  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  
CCoonnffeerreennccee  oonn  TToowwnn  WWaatteerr  SSuuppppllyy  aanndd  SSaanniittaattiioonn  iinn  AAddddiiss  
AAbbaabbaa..  

77  CCoonnttrraacctt  OOppeerraattiioonnss  ttoo  
PPrrooffeessssiioonnaallss  ii..ee..  
VVaannuuaattuu..  IImmpprroovvee  
WWaatteerr  QQuuaalliittyy    

******  OOnn  11  JJuull  22000022,,  OOnnddeeoo  bbeeggaann  aa  UUSS$$  44  bbiilllliioonn  ((EEUURR  44  
bbiilllliioonn)),,  1100--yyeeaarr  wwaatteerrwwoorrkkss  ooppeerraattiioonnss  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  
((OO&&MM))  ccoonnttrraacctt  ffoorr  PPuueerrttoo  RRiiccoo  AAqquueedduucctt  aanndd  SSeewweerr  AAuutthhoorriittyy  
((PPRRAASSAA))..  TThhee  ccoonnttrraacctt,,  aawwaarrddeedd  ttoo  OOnnddeeoo  iinn  ccoonnjjuunnccttiioonn  wwiitthh  
iittss  UUSS  ssuubbssiiddiiaarryy  UUnniitteedd  WWaatteerr  iinn  MMaayy  22000022,,  iiss  tthhee  llaarrggeesstt  
OO&&MM  ccoonnttrraacctt  ffoorr  wwaatteerr  sseerrvviicceess  eevveerr  aawwaarrddeedd,,  wwiitthh  tthhee  
vveennttuurree  bbeeaattiinngg  tthhee  WWaatteerr  CCoommppaannyy  ((aa  ssuubbssiiddiiaarryy  ooff  VViivveennddii  
EEnnvviirroonnnneemmeenntt))  aanndd  TThhaammeess  WWaatteerr  ttoo  wwiinn  tthhee  ddeeaall..  TThhee  
tteerrmmss  ooff  tthhee  ccoonnttrraacctt  iinncclluuddee  aann  eexxtteennssiioonn  pprroovviissiioonn  aanndd  ccoovveerr  
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77  CCoonnttrraacctt  OOppeerraattiioonnss  ttoo  
PPrrooffeessssiioonnaallss  ii..ee..  
VVaannuuaattuu..  IImmpprroovvee  
WWaatteerr  QQuuaalliittyy    

tthhee  pprroodduuccttiioonn  aanndd  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  ddrriinnkkiinngg  wwaatteerr  ffoorr  aallll  ffoouurr  
mmiilllliioonn  ooff  PPuueerrttoo  RRiiccoo''ss  iinnhhaabbiittaannttss..  IItt  aallssoo  iinncclluuddeess  tthhee  
ccoolllleeccttiioonn  aanndd  ttrreeaattmmeenntt  ooff  wwaasstteewwaatteerr  ffoorr  tthhee  eennttiirree  iissllaanndd..  
OOnnddeeoo  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ooppeerraattiioonn,,  mmaaiinntteennaannccee,,  aanndd  
rreennoovvaattiioonn  ooff  tthhee  iinnffrraassttrruuccttuurree,,  cclliieenntt  sseerrvviiccee,,  aanndd  hhuummaann  
rreessoouurrcceess  mmaannaaggeemmeenntt..  

((FFrroosstt  &&  SSuulllliivvaann,,  33  JJuull  22000022,,  

88  LLaacckk  ooff  LLeeggiissllaattiioonn  --  
CCoorrppoorraattee  LLiibbrraarryy  ooff  
GGoooodd  WWaatteerr  
LLeeggiissllaattiioonn,,  aanndd  VViissiittss  
wwiitthh  LLeeggiissllaattiioonn  aanndd  
ccoonnssttaanntt  
ccoommmmuunniiccaattiioonnss  

******  AARRMMEENNIIAA::  NNeeww  WWaatteerr  CCooddee  IInnttrroodduucceedd  

TThhee  AArrmmeenniiaann  PPaarrlliiaammeenntt  hhaass  aapppprroovveedd  tthhee  nneeww  DDrraafftt  WWaatteerr  
CCooddee,,  wwhhiicchh  iiss  ttoo  rreeppllaaccee  tthhee  oouuttddaatteedd  ccooddee  ooff  11999922..  TThhee  nneeww  
ccooddee  aanndd  rreellaatteedd  llaawwss  oouuttlliinnee  rreeffoorrmmss  ttoo  bbee  iimmpplleemmeenntteedd  
wwiitthhiinn  tthhee  nneexxtt  1155--2200  yyeeaarrss..  IItt  aallssoo  ccaallllss  ffoorr  tthhee  ccrreeaattiioonn  ooff  aa  
NNaattiioonnaall  WWaatteerr  CCoouunncciill  uunnddeerr  ddiirreecctt  ssuuppeerrvviissiioonn  ooff  tthhee  PPrriimmee  
MMiinniisstteerr..  TThhee  WWaatteerr  CCooddee  ddeeffiinneess  wwaatteerr  rreessoouurrcceess  aass  nnaattiioonnaall  
pprrooppeerrttyy  aanndd  rreegguullaatteess  tthhee  rruulleess  ffoorr  wwaatteerr  uussee..  TThhee  ccooddee  
ssttiippuullaatteess  tthhaatt  bbootthh  wwaatteerr  rreessoouurrcceess  aanndd  tthhee  wwaatteerr  ccaattcchhmmeenntt  
aarreeaa  ccaannnnoott  bbee  pprriivvaattiizzeedd..  IItt  ddooeess  ppeerrmmiitt  tthhee  rriigghhtt  ooff  
eexxppllooiittaattiioonn  ooff  wwaatteerr  rreessoouurrcceess  uunnddeerr  ccoonncceessssiioonn  aaggrreeeemmeennttss..  
AArrmmeenniiaa  ccoouulldd  ffaaccee  sseerriioouuss  wwaatteerr  sshhoorrttaaggeess  wwiitthhiinn  tthhee  nneexxtt  2200  
yyeeaarrss  iiff  tthheerree  aa  nnoo  ssiiggnniiffiiccaanntt  iinnvveessttmmeenntt  iinn  wwaatteerr  ssyysstteemmss..  

RReellaatteedd  WWeebb  SSiittee::  WWaatteerr  LLeeggiissllaattiioonn  RReeffoorrmm  WWoorrkkiinngg  GGrroouupp,,    
hhttttpp::////wwwwww..mmaaggiissttrrooss..aamm//eeccoocceenntteerr//wwoorrkkggrroouupp//iinnddeexx__eenngg..hhttmm  
((GGoollooss  AArrmmeenniiii  DDaaiillyy,,  1177  MMaayy  22000022))  

99  LLaacckk  ooff  EEdduuccaattiioonn  --  
TTrraaiinniinngg  ffoorr  eexxiissttiinngg  
ssttaaffff  ((ttoo  ppaassss  ttoo  
ccuussttoommeerrss,,  ttoooo))  

******  HHAANNDDWWAASSHHIINNGG::  SSooaapp  aanndd  WWaatteerr  CCoouulldd  SSaavvee  aa  MMiilllliioonn  
LLiivveess  aa  YYeeaarr  

  

DDiiaarrrrhhooeeaa  iiss  tthhee  sseeccoonndd--bbiiggggeesstt  kkiilllleerr  ooff  cchhiillddrreenn  iinn  tthhee  wwoorrlldd..  
SScciieennttiissttss  aatt  tthhee  22nndd  ccoonnffeerreennccee  ooff  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  SScciieennttiiffiicc  
FFoorruumm  oonn  HHoommee  HHyyggiieennee  ((IIFFHH)),,  ddeeccllaarreedd  tthhaatt  oolldd--ffaasshhiioonneedd  
hhaannddwwaasshhiinngg  wwiitthh  ssooaapp  aanndd  wwaatteerr  ccoouulldd  ssaavvee  aa  mmiilllliioonn  lliivveess  aa  
yyeeaarr..  IInn  IInnddiiaa  aalloonnee,,  hhaannddwwaasshhiinngg  ccaann  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  ssaavviinngg  
225500,,000000  lliivveess..  AApppprroopprriiaattee  hhaannddwwaasshhiinngg  ccaann  ccuutt  ddiiaarrrrhhooeeaall  
ddiisseeaasseess  bbyy  4433%%  aaccccoorrddiinngg  ttoo  aa  rreevviieeww  bbyy  tthhee  LLoonnddoonn  SScchhooooll  
ooff  HHyyggiieennee  &&  TTrrooppiiccaall  MMeeddiicciinnee..  WWhhiillee  mmoosstt  hhoouusseehhoollddss  iinn  
ddeevveellooppiinngg  ccoouunnttrriieess  hhaavvee  ssooaapp  ooff  ssoommee  ssoorrtt,,  oonnllyy  1155--  2200%%  
rroouuttiinneellyy  uussee  iitt  ttoo  wwaasshh  tthheeiirr  hhaannddss  aafftteerr  ggooiinngg  ttoo  tthhee  ttooiilleett,,  
cclleeaanniinngg  aa  bbaabbyy  eettcc..  AA  WWoorrlldd  BBaannkk--ssuuppppoorrtteedd  hhaannddwwaasshhiinngg  
pprrooggrraammmmee**  iinnvvoollvviinngg  ggoovveerrnnmmeennttss  aanndd  ssooaapp  ccoommppaanniieess  iiss    
bbeeiinngg  ccaarrrriieedd  oouutt  iinn  GGhhaannaa  aanndd  KKeerraallaa  ((IInnddiiaa))..  SSooaapp    
ccoommppaanniieess  tthhiinnkk  ssaalleess  ccoouulldd  ggrrooww  bbyy  4400%%  iinn  eeaacchh  mmaarrkkeett..  
TThhee  pprrooggrraammmmee  hhaass  ddiissccoovveerreedd  ppeeooppllee''ss  pprreeffeerreenncceess  ffoorr  
ttyyppeess  ooff  ssooaapp    pprroodduuccttss,,  wwhheenn  bbeesstt  ttoo  iinnfflluueennccee  mmootthheerrss''  
hhyyggiieennee  bbeehhaavviioouurr  ((ddiirreeccttllyy  aafftteerr  aa  bbaabbyy  iiss  bboorrnn)),,  aanndd  wwhheenn  
aanndd  hhooww  oofftteenn  ttoo  aaddvveerrttiissee  ttoo  aacchhiieevvee  tthhee  mmaaxxiimmuumm  iimmppaacctt..  
TThheerree  aarree  ppllaannss  ttoo  eexxtteenndd  tthhee  pprrooggrraammmmee  ttoo  CChhiinnaa,,  NNeeppaall,,  
PPeerruu,,  ppaarrttss  ooff  CCeennttrraall  AAssiiaa  aanndd  SSeenneeggaall..  

**GGlloobbaall  IInniittiiaattiivvee  ffoorr  PPuubblliicc--PPrriivvaattee  PPaarrttnneerrsshhiippss  ((PPPPPP))  iinn  
HHaannddwwaasshhiinngg,,  

1100  UUnnrreeaassoonnaabbllee  DDoonnoorr  
RReessttrraaiinnttss  

******  SSUUMMMMIITT::  UUSSAA--lleedd  CCoouunnttrriieess  BBlloocckk  CCoommmmiittmmeennttss  oonn  
WWaatteerr  aanndd  SSaanniittaattiioonn,,  SSaayy  NNGGOOss  

TThhee  UUSSAA,,  AAuussttrraalliiaa,,  CCaannaaddaa  aanndd  JJaappaann  aarree  bblloocckkiinngg  aa  ttaarrggeett  
oonn  ssaanniittaattiioonn  aanndd  tthhee  pprrooggrraammmmee  ooff  aaccttiioonn  oonn  hhaallvviinngg  tthhee  
nnuummbbeerr  ooff  ppeeooppllee  wwiitthhoouutt  aacccceessss  ttoo  ssaaffee  ddrriinnkkiinngg  wwaatteerr  bbyy  
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1100  UUnnrreeaassoonnaabbllee  DDoonnoorr  
RReessttrraaiinnttss  

22001155,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  WWaatteerrAAiidd  aanndd  TTeeaarrffuunndd..  TThhee  ttwwoo  UUKK  
NNGGOOss  wweerree  rreeaaccttiinngg  ttoo  tthhee  ddiissaappppooiinnttiinngg  oouuttccoommee  aa  
pprreeppaarraattoorryy  mmeeeettiinngg  ((PPrreepp  CCoomm  IIVV)),,  hheelldd  ffrroomm  2277  MMaayy  --  77  JJuunn  
22000022  iinn  BBaallii,,  IInnddoonneessiiaa,,  ffoorr  tthhee  WWoorrlldd  SSuummmmiitt  ffoorr  SSuussttaaiinnaabbllee  
DDeevveellooppmmeenntt..  SSoommee  ddeelleeggaatteess  hhaavvee  ssaaiidd  ssuucccceessss  --  oorr  ffaaiilluurree  
––  oonn  wwaatteerr  pprrooggrraammmmeess  ccoouulldd  bbee  aa  rrooaaddmmaarrkkeerr  ffoorr  tthhee  
SSuummmmiitt  aass  aa  wwhhoollee..  TThhee  SSuummmmiitt''ss  pprrooppoosseedd  wwaatteerr  aanndd  
ssaanniittaattiioonn  ttaarrggeettss  aarree  bbeeiinngg  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  aa  rreecceenntt  EEuurrooppeeaann  
UUnniioonn  ((EEUU))  iinniittiiaattiivvee  eennddoorrsseedd  bbyy  EEUU  EEnnvviirroonnmmeenntt  MMiinniisstteerrss..  
TThhee  iinniittiiaattiivvee  ccaallllss  ffoorr  ccoooorrddiinnaatteedd  aaccttiioonn  tthhrroouugghh  ppaarrttnneerrsshhiippss  
wwiitthh  ggoovveerrnnmmeennttss,,  nnoonn--ggoovveerrnnmmeennttaall  oorrggaanniizzaattiioonnss  aanndd  tthhee  
pprriivvaattee  sseeccttoorr  ttoo  ttaacckkllee  wwaatteerr  pprroobblleemmss..  TThhee  EEUU  aallrreeaaddyy  
ssppeennddss  aabboouutt  EEUURR  11..55  bbiilllliioonn  aa  yyeeaarr  oonn  wwaatteerr  pprroojjeeccttss,,  mmoossttllyy  
iinn  AAffrriiccaa..  TThheerree  iiss  ssttiillll  ssoommee  hhooppee  tthhaatt  tthhee  UUSSAA  wwiillll  ssuuppppoorrtt  
aaccttiioonn  ffoorr  ssaaffee  wwaatteerr  iiff  UUSS  TTrreeaassuurryy  SSeeccrreettaarryy  PPaauull  HH..  OO''NNeeiillll  
ssuucccceeeeddss  iinn  lloobbbbyyiinngg  ffoorr  mmoorree  aaiidd,,  eessppeecciiaallllyy  ffoorr  ddrriinnkkiinngg  
wwaatteerr..  IInn  aa  hhiigghhllyy  ppuubblliicciizzeedd  vviissiitt  ttoo  AAffrriiccaa  wwiitthh  rroocckk  ssttaarr  BBoonnoo,,  
OO''NNeeiillll  rreeppeeaatteeddllyy  ssttaatteedd  tthhaatt  iitt  wwoouulldd  bbee  ppoossssiibbllee  ttoo  pprroovviiddee  
tthhee  ppoooorr  wwiitthh  cclleeaann  wwaatteerr  iinn  ""aa  sshhoorrtt  ppeerriioodd  ooff  ttiimmee""  wwiitthh  aa  
""rreeaassoonnaabbllee  aammoouunntt  ooff  mmoonneeyy""..  SSeevveerraall  ddeevveellooppmmeenntt  
aaggeenncciieess  wweerree  ccrriittiiccaall  ooff  hhiiss  ""bbaacckk--ooff--tthhee--eennvveellooppee  
ccaallccuullaattiioonnss""  tthhaatt  oonnllyy  llooookkeedd  aatt  ccoossttss  ffoorr  ccoonnssttrruuccttiioonn,,  wwiitthhoouutt  
ttaakkiinngg  iinnttoo  aaccccoouunntt  aallllooccaattiioonnss  ffoorr  mmaaiinntteennaannccee  aanndd  ttrraaiinniinngg..  

1122  NNoo  vvaalluuee  ggiivveenn  ttoo  
wwaatteerr  ((mmeetteerr))  --  ccoorrrreecctt  
ttaarriiffff  eessttaabblliisshheedd  

AARRMMEENNIIAA,,  YYEERREEVVAANN::  CCoonnssuummeerrss  SShhoouulldd  PPaayy  ffoorr  WWaatteerr  

DDeessppiittee  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  tthhee  cciittyy''ss  wwaatteerr  ccoommppaannyy,,  EErrvvooddooccaannaall  
CCJJSSCC,,  ssuupppplliieess  ttwwiiccee  tthhee  rreeqquuiirreedd  vvoolluummee  ooff  wwaatteerr  ((225500  lliittrreess  
ppeerr  ccaappiittaa  ppeerr  ddaayy)),,  tthhee  AArrmmeenniiaann  ccaappiittaall  YYeerreevvaann  ssttiillllss  ssuuffffeerrss  
ffrroomm  wwaatteerr  sshhoorrttaaggeess..  TThhee  ddee  ffaaccttoo  ffrreeee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  wwaatteerr  
hhaass  lleedd  ttoo  wwiiddeesspprreeaadd  wwaassttaaggee..    EErrvvooddooccaannaall  ddooeess  cchhaarrggee  aa  
ssyymmbboolliicc  aammoouunntt  ooff  AAMMDD  11  ((00..1188  EEuurroo  cceennttss))  ppeerr  ccuubbiicc  mmeettrree  
ooff  wwaatteerr,,  bbuutt  vviirrttuuaallllyy  nnoo  rreevveennuuee  hhaass  bbeeeenn  ccoolllleecctteedd  ffrroomm  
ccoonnssuummeerrss  ffoorr  ddeeccaaddeess..  TThheerree  aarree  nnoo  wwaatteerr  mmeetteerrss  aanndd  wwaatteerr  
ccoonnssuummppttiioonn  iiss  nnoott  pprrooppeerrllyy  mmoonniittoorreedd..  NNeevveerrtthheelleessss,,  tthhee  
ggoovveerrnnmmeenntt  hhaass  ddeecciiddeedd  ttoo  eennssuurree  uunniinntteerrrruupptteedd  wwaatteerr  ssuuppppllyy  
bbyy  22000044..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  EErrvvooddooccaannaall''ss  pprreessss  sseeccrreettaarryy,,  MM..  
SSaarrggssyyaann,,  tthhiiss  ggooaall  ccaann  bbee  aacchhiieevveedd  wwiitthh  aann  iinnvveessttmmeenntt  ooff  
UUSS$$  440000  mmiilllliioonn  ((EEUURR  339999  mmiilllliioonn))  ttoo  mmooddeerrnniizzee  tthhee  wwaatteerr  
ssuuppppllyy  nneettwwoorrkk,,  ttooggeetthheerr  wwiitthh  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  eeccoonnoommiicc  
iinncceennttiivveess  ttoo  ccoonnsseerrvvee  wwaatteerr..  

((BBuussiinneessss  EExxpprreessss  WWeeeekkllyy,,  88  JJuunn  22000022))  

1133  LLaacckk  ooff  AApppprroopprriiaattee  
TTeecchhnnoollooggyy  aanndd  PPuubblliicc  
––  PPrriivvaattee  
PPaarrttnneerrsshhiippss..  

****  PPRRIIVVAATTEE  SSEECCTTOORR  ((11))::  CCaann  iitt  HHeellpp  PPrroovviiddee  WWaatteerr  ttoo  tthhee  
PPoooorr??  

RReesseeaarrcchh**  bbyy  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  IInnssttiittuuttee  ffoorr  EEnnvviirroonnmmeenntt  aanndd  
DDeevveellooppmmeenntt  ((IIIIEEDD))  ssuuggggeessttss  tthhaatt  iinnaapppprroopprriiaattee  ffoorrmmss  ooff  
pprriivvaattee  sseeccttoorr  ppaarrttiicciippaattiioonn  ((PPSSPP))  tthhaatt  aarree  iinnaaddeeqquuaatteellyy  
rreegguullaatteedd  aarree  uunnlliikkeellyy  ttoo  bbee  ooff  mmuucchh  vvaalluuee  ttoo  ppoooorreerr  
hhoouusseehhoollddss  oorr  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt..  FFiinnddiinnggss  iinncclluuddee::  AAtt  tthhee  
rreeggiioonnaall  lleevveell,,  tthheerree  aarree  ccoonncceerrnnss  tthhaatt  PPSSPP  wwiillll  nnoott  bbeenneeffiitt  tthhee  
ppoooorreesstt  aass  tthheeyy  aarree  lleessss  aattttrraaccttiivvee  ttoo  iinnvveessttoorrss..  WWiitthhiinn  
ccoouunnttrriieess,,  PPSSPP  iinn  wwaatteerr  aanndd  ssaanniittaattiioonn  sseerrvviicceess  iiss  
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1133  LLaacckk  ooff  AApppprroopprriiaattee  
TTeecchhnnoollooggyy  aanndd  PPuubblliicc  
––  PPrriivvaattee  
PPaarrttnneerrsshhiippss..  

ccoonncceennttrraatteedd  iinn  uurrbbaann  aarreeaass  wwhheerree  eeccoonnoommiieess  ooff  ssccaallee  ccaann  bbee  
rreeaalliizzeedd  aanndd  ppootteennttiiaall  rreettuurrnnss  lliikkeellyy  ttoo  bbee  hhiigghheerr..  EEvveenn  wwiitthhiinn  
uurrbbaann  aarreeaass,,  tthheerree  aarree  ccoonncceerrnnss  tthhaatt  ppoooorreerr  hhoouusseehhoollddss  mmaayy  
nnoott  bbeenneeffiitt    ffrroomm  aannyy  ggaaiinnss  iinn  eeffffiicciieennccyy,,  eeiitthheerr  bbeeccaauussee  tthheeyy  
lliivvee  iinn  aarreeaass  wwhheerree  ccoossttss  ooff  pprroovviissiioonn  aarree  rreellaattiivveellyy  hhiigghh  oorr  
bbeeccaauussee  tthheeiirr  ddeemmaanndd  iiss  rreellaattiivveellyy  llooww..  HHoouusseehhoollddss  iinn  
eexxppaannssiioonn  aarreeaass  wwiillll  oofftteenn  bbee  uunnwwiilllliinngg  ttoo  ppaayy  ccoonnnneeccttiioonn  ffeeeess  
wwhheenn  eexxiissttiinngg  uusseerrss,,  uussuuaallllyy  rriicchheerr,,  ddiidd  nnoott  ddoo  ssoo  wwhheenn  tthheeyy  
wweerree  ffiirrsstt  ccoonnnneecctteedd  ttoo  tthhee  nneettwwoorrkk..  PPoolliiccyy  iimmpplliiccaattiioonnss  iinncclluuddee  
tthhee  nneeeedd  ffoorr::  tthhee  ssoocciiaall  aanndd  eennvviirroonnmmeennttaall  bbeenneeffiittss  ooff  wwaatteerr  
ssuuppppllyy  aanndd  ssaanniittaattiioonn  ttoo  bbee  iinnccoorrppoorraatteedd  iinnttoo  ssttrraatteeggiieess  ffoorr  
sseerrvviiccee  pprroovviissiioonn;;  ccoommmmuunniittyy  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  ffoorrmmaall  ddeecciissiioonn--
mmaakkiinngg  oonn  ffoorrmmss  ooff  pprroovviissiioonn,,  aanndd  iinn  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  
ooppeerraattiioonn  ooff  pprroovviissiioonn;;  ggoovveerrnnmmeennttss  ttoo  sseerrvvee  aass  rreegguullaattoorr  aanndd  
gguuaarraannttoorr  ooff  aa  cceerrttaaiinn  lleevveell  aanndd  qquuaalliittyy  ooff  pprroovviissiioonn;;  bbiiddddiinngg  
pprroocceedduurreess  aanndd  ccoonnttrraacctt  ddeessiiggnn  ttoo  aallllooww  ssuuffffiicciieenntt  fflleexxiibbiilliittyy  ffoorr  
iinnnnoovvaattiivvee  ssoolluuttiioonnss,,  wwiitthhoouutt  uunnddeerrmmiinniinngg  tthhee  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  ooff  
tthhee  ffiirrmm;;  sseerrvviiccee  ccoonnttrraaccttss  ttoo  ssttiippuullaattee  tthhee  uussee  ooff  hhiigghh  qquuaalliittyy,,  
llooww  ccoosstt,,  iinntteerrmmeeddiiaattee  tteecchhnnoollooggiieess  ttoo  eexxppaanndd  sseerrvviiccee  
ccoovveerraaggee  ttoo  rreeaacchh  llooww--iinnccoommee  aarreeaass..    **  TThhoommppssoonn,,  JJ..  ((22000011))..  
PPrriivvaattee  sseeccttoorr  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  wwaatteerr  sseeccttoorr::  ccaann  iitt  mmeeeett  
ssoocciiaall  aanndd  eennvviirroonnmmeennttaall  nneeeeddss??  UURRLL::    
hhttttpp::////wwwwww..iiiieedd..oorrgg//ppddff//wwssssdd__1166__wwaatteerr..ppddff  CCoonnttaacctt::  JJoohhnn  
TThhoommppssoonn,,  IIIIEEDD,,  UUKK,,  ffaaxx::  ++4444--2200--7733888822882266,,  
mmaaiillttoo::jjoohhnn..tthhoommppssoonn@@iiiieedd..oorrgg  ((IIDD2211,,  1111  MMaarr  22000022,,  
hhttttpp::////wwwwww..iidd2211..oorrgg//uurrbbaann//ss33bbjjtt11gg22..hhttmmll))  

1144  LLaacckk  ooff  CCoonnssuummeerr  
SSuuppppoorrtt  

LLOOCCAALL  WWAATTEERR  MMAANNAAGGEEMMEENNTT::  LLeessssoonnss  ffrroomm  tthhee  
DDeevveellooppiinngg  WWoorrlldd  EExxppeerriieennccee,,  eessppeecciiaallllyy  iinn  ddeevveellooppiinngg  
ccoouunnttrriieess,,  sshhoowwss  tthhaatt  llooccaall  wwaatteerr  mmaannaaggeemmeenntt,,  pprrooppeerrllyy  
ssuuppppoorrtteedd  bbyy  sseenniioorr  lleevveellss  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt  aanndd  iinntteeggrraatteedd  
aaccrroossss  tthhee  wwaatteerrsshheeddss,,  iiss  ccoommmmoonnllyy  mmoorree  eeffffeeccttiivvee  aanndd  mmoorree  
eeqquuiittaabbllee  tthhaann  ttoopp--ddoowwnn  aalltteerrnnaattiivveess..  CCeennttrraalliizzeedd  aapppprrooaacchheess  
aass  wweellll  aass  ddeecceennttrraalliizzaattiioonn  wwiitthhoouutt  pprrooppeerr  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  
oofftteenn  ffaaiill..  AA  ttrraaggiicc  eexxaammppllee  ooff  tthhee  lleetttteerr  wwaass  tthhee  EE--ccoollii    
oouuttbbrreeaakk  iinn  WWaallkkeerrttoonn,,  CCaannaaddaa  iinn  22000000**..  HHaarrdd  eevviiddeennccee,,  
ggaatthheerreedd  bbootthh  iinn  ppoooorr  ccoouunnttrriieess  aanndd  iinn  rriicchh  ccoouunnttrriieess,,  sshhoowwss  
tthhaatt  llooccaall  aapppprrooaacchheess  tthhaatt  ggeennuuiinneellyy  eennggaaggee  llooccaall  ppeeooppllee  iinn  
mmaannaaggeemmeenntt  ddeecciissiioonnss  ccaann  bbee  mmoorree  eeffffeeccttiivvee  tthhaann  ttoopp--ddoowwnn  
ppoolliiccyy  ccoommmmaannddss..  IInn  ffaacctt,,  llooccaall  ppeeooppllee  ttrruullyy  iinn  cchhaarrggee  ooff  tthheeiirr  
oowwnn  rreessoouurrcceess  ccoommmmoonnllyy  pprroovvee  ttoo  bbee  rreelliiaabbllee  sstteewwaarrddss  ooff  
tthheeiirr  oowwnn  eennvviirroonnmmeenntt  --  aanndd  tthheeyy  ccaann  bbee  pprruuddeenntt  gguuaarrddiiaannss  ooff  
ppuubblliicc  hheeaalltthh..  

****  CCaannaaddaa,,  WWaallkkeerrttoonn::  MMiinniissttrryy  BBllaammeedd  ffoorr  EE..  CCoollii  TTrraaggeeddyy,,  
SSoouurrccee,,  2288  JJaann  22000022,,  

1155    ******  CCHHIINNAA::  WWaatteerr  IInnffrraassttrruuccttuurree  DDeevveellooppmmeenntt  FFaacciilliittyy  

  

TThhee  AAssiiaann  DDeevveellooppmmeenntt  BBaannkk  ((AADDBB))  hhaass  aapppprroovveedd  aa  UUSS$$  3355  
mmiilllliioonn  ((EEUURR  3344..99  mmiilllliioonn))  llooaann    ttoo  tthhee  CChhiinnaa  WWaatteerr  UUttiilliittiieess  
GGrroouupp  ((CCWWUUGG)),,  aann  iinnvveessttmmeenntt  hhoollddiinngg  ccoommppaannyy  ttoo  bbee  
eessttaabblliisshheedd  iinn  SShhaanngghhaaii  bbyy  tthhee  CChhiinnaa  WWaatteerr  CCoommppaannyy  
((CCWWCC)),,  ttoo  sseerrvvee  aass  tthhee  vveehhiiccllee  ffoorr  aa  wwaatteerr  iinnffrraassttrruuccttuurree  
ddeevveellooppmmeenntt  ffaacciilliittyy  iinn  tthhee  PPeeooppllee''ss  RReeppuubblliicc  ooff  CChhiinnaa  ((PPRRCC))..  
CCWWCC  iiss  aa  wwaatteerr  iinnffrraassttrruuccttuurree  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  iinnvveessttmmeenntt  
ccoommppaannyy  tthhaatt  ooppeerraatteess  oouutt  ooff  HHoonngg  KKoonngg,,  CChhiinnaa..  TThhee  ffaacciilliittyy  --  
wwiitthh  aa  ttoottaall  ssiizzee  ooff  aarroouunndd  UUSS$$  115500  mmiilllliioonn  ((EEUURR  114499..55  mmiilllliioonn))  
--  wwiillll  ffuunndd  rreellaattiivveellyy  ssmmaallll  wwaatteerr  pprroojjeeccttss  tthhaatt  AADDBB  wwoouulldd  hhaavvee  
ddiiffffiiccuullttyy  ttoo  aassssiisstt  ddiirreeccttllyy..  CCWWUUGG  wwiillll  uussee  tthhee  ffaacciilliittyy  ttoo  ppaarrttnneerr  
wwiitthh  ddiiffffeerreenntt  mmuunniicciippaalliittiieess  ttoo  ddeevveelloopp  wwaatteerr  rreessoouurrcceess,,  wwaatteerr  
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ssuuppppllyy,,  wwaasstteewwaatteerr  ttrreeaattmmeenntt,,  aanndd  ootthheerr  wwaatteerr--rreellaatteedd  
iinnffrraassttrruuccttuurree..  TThhee  ffaacciilliittyy  wwiillll  ggiivvee  mmuunniicciippaalliittiieess  aacccceessss  ttoo  
ffiinnaanncciinngg  ttoo  eexxppaanndd  ppoottaabbllee  wwaatteerr  ssuuppppllyy  aass  wweellll  aass  iimmpprroovvee  
wwaasstteewwaatteerr  ttrreeaattmmeenntt  ttoo  aarrrreesstt  tthhee  ggrroowwiinngg  ppoolllluuttiioonn  ooff  wwaatteerr  
rreessoouurrcceess..  CCWWCC  wwiillll  ccoonnttrriibbuuttee  UUSS$$  7755  mmiilllliioonn  ((EEUURR  7744..77  
mmiilllliioonn))  iinn  eeqquuiittyy  ttoo  tthhee  ffaacciilliittyy..  AADDBB,,  ttooggeetthheerr  wwiitthh  ttwwoo  bbiillaatteerraall  
ffiinnaanncciiaall  iinnssttiittuuttiioonnss,,  wwiillll  pprroovviiddee  llooaannss  ttoottaalllliinngg  UUSS$$  7755  mmiilllliioonn  
((EEUURR  7744..77  mmiilllliioonn))..    CCoonnttaacctt::  PPaammppoosshh  DDhhaarr,,  
mmaaiillttoo::ppddhhaarr@@aaddbb..oorrgg  ((PPrreessss  IInnqquuiirriieess  OOnnllyy))  ((AADDBB,,  33  JJuull  
22000022,,  
hhttttpp::////wwwwww..aaddbb..oorrgg//DDooccuummeennttss//NNeewwss//22000022//nnrr22000022111111..aasspp))  

  

WWaatteerr  SSuuppppllyy  aanndd  SSaanniittaattiioonn  CCoollllaabboorraattiivvee  CCoouunncciill  ((WWSSSSCCCC)),,  tthhee  IIRRCC  IInntteerrnnaattiioonnaall  WWaatteerr  aanndd  
SSaanniittaattiioonn  CCeennttrree  aanndd  tthhee  SSoouurrccee  wweebb  ssiittee::    hhttttpp::////wwwwww..wwsssscccc..oorrgg//ssoouurrccee..  
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55..  FFUUTTUURREE  NNEEEEDDSS  
PPaarrtt  ooff  tthhee  ccoonnssuullttaattiioonn  bbrraaiinnssttoorrmmiinngg  sseessssiioonn  aatt  tthhee  PPaacciiffiicc  WWaatteerr  AAssssoocciiaattiioonn,,  aannnnuuaall  
ggeenneerraall  mmeeeettiinngg,,  lleedd  ttoo  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttaabbllee  wwhhiicchh  aarree  aaccttiioonnss  tthhaatt  mmiigghhtt  bbee  
ffuurrtthheerr  ddeevveellooppeedd  ttoo  aaddddrreessss  ssoommee  ooff  tthhee  ccoonnssttrraaiinnttss  ffaacceedd  bbyy  uuttiilliittyy  mmaannaaggeerrss  aanndd  
eemmppllooyyeeeess..    HHoowweevveerr,,  tthhiiss  iiss  nnoott  tthhee  eenndd  bbuutt  oonnllyy  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  aaccttiioonnss  aanndd  ffuuttuurree  nneeeeddss  
tthhaatt  nneeeedd  ttoo  bbee  ddeevveellooppeedd  iinn  tthhiiss  rreeggiioonnaall  mmeeeettiinngg  ttoo  aassssiisstt  iinn  tthhee  wwaayy  ffoorrwwaarrdd  ffoorr  ddeevveellooppiinngg  
aa  ssuussttaaiinnaabbllee  wwaatteerr  sseeccttoorr  aass  iitt  rreellaatteess  ttoo  tthhee  UUrrbbaann  wwaatteerr  aanndd  wwaasstteewwaatteerr  uuttiilliittiieess..  
  

  
  
WWhhaatt  aarree  ssoommee  ffuuttuurree  aaccttiioonnss  nneeeeddeedd  ttoo  aaddddrreessss  tthhee  pprroobblleemmss  ooff  tthhee  wwaatteerr  sseeccttoorr  aass  aa  

wwhhoollee??  
  
IImmpprroovveedd  &&  CCoonnssiisstteenntt    CCuussttoommeerr  
EEdduuccaattiioonn  

WWaatteerr  EEdduuccaattiioonn  MMaatteerriiaallss  ((KKiiddss;;  HHyyddrroollooggyy;;  PPoolliittiiccaall  
LLeeaaddeerrss;;  CCoommmmuunniittyy  GGrroouuppss;;  CCiivviicc  GGrroouuppss;;  hhiigghheesstt  
eedduuccaattiioonnaall  lleevveellss))  
  

CCoommmmuunniittyy  CCoonnssuullttaattiioonn  
  

IImmpprroovveedd  ppaarrttiicciippaattiioonn  wwiitthhiinn  uuttiilliittyy  bbyy  ccoommmmuunniittyy  

UUttiilliittyy  DDoonnoorr  AAiiddss  PPrrooggrraammss::  
  

ii))  DDeessiiggnn  ww//  llooccaall  iinntteerreesstt  iinn  mmiinndd;;  ssuussttaaiinnaabbllee;;  
pprrootteeccttss  iinnvveessttmmeenntt  ooff  llooccaall  iissllaannddss  

iiii))  LLeeaarrnn  ffrroomm  pprreevviioouuss  mmiissttaakkeess  ttoo  mmaakkee  
ssuussttaaiinnaabbllee,,  llooookkiinngg  ffrroomm  aa  ddoonnoorr  ssiiddee,,  llooookk  aatt  
tthhee  lloonngg  tteerrmm  iinntteerreesstt——ccuussttoommeerr  rreecceeiivviinngg  eenndd  
ooff  hhooww  iitt  wwiillll  bbee  mmaaiinnttaaiinneedd  iinn  oorrddeerr  ffoorr  tthhee  
ddoonnoorr  ttoo  bbee  ppaaiidd  iinn  lloonngg  rruunn,,  eevveenn  iiff  ddoonnoorr  hhaass  
ttoo  ddoo  tthhee  pprrooggrraamm  ddiiffffeerreennttllyy  tthhaann  iitt  iiss  
aaccccuussttoommeedd..    LLiiffeeccyyccllee  ccoossttss::  ccaann’’tt  wwaallkk  aawwaayy..  

iiiiii))  ““IInnccrreeaasseedd  ssttaakkeehhoollddeerrss  ccoonnssuullttaannttss  eennssuurriinngg  
ssuussttaaiinnaabbiilliittyy..””        ((AADDBB  TTOO  UUTTIILLIITTYY;;  oorr  ootthheerr  
ddoonnoorrss  tthhaatt  ddeeaall  OONNLLYY  WW//CCOOUUNNTTRRYY,,  wwhheerreeaass  
OOMMIIPP,,  aass  aann  eexxaammppllee,,  ttaallkkss  ddiirreeccttllyy  wwiitthh  uuttiilliittyy))  

  
IInnccrreeaasseedd  TTrraannssffeerr  ooff  TTrraaiinniinngg  &&  
TTrraaiinniinngg  ((wwiitthhiinn  eedduuccaattiioonn  lleevveellss;;  
uuttiilliittyy  lleevveellss;;  ffrroomm  ccoonnssuullttaannttss  oorr  
ccoonnttrraacctt  wwoorrkkeerrss  ttoo  iinnddiiggeennoouuss))  

UUttiilliittiieess  nneeeedd  ttoo  iinnvveesstt  iinn  tthheeiirr  oowwnn  ppeeooppllee,,  ttaakkee  
aaddvvaannttaaggee  ooff  ttrraaiinniinngg  ooppppoorrttuuiinniitteess,,  uuttiilliizzee  tthhee  ttrraaiinniinngg  
iinn  tthhee  wwaayy  wwoorrkk  iiss  aaccccoommpplliisshheedd,,  aanndd  tthhee  MMaannaaggeerr  
nneeeeddss  ttoo  ppaayy  aatttteennttiioonn..  

DDoonnoorr  aaiidd  uuttiilliizzeedd  ffoorr  ssttuuddyy  aafftteerr  
ssttuuddyy::  

ii))  TToooo  mmuucchh  ssttuuddiieess;;  nnoott  ffaasstt  eennoouugghh  ttoo  tthhee  eenndd  
pprroodduucctt..  

iiii))  NNoo  eexxaammpplleess  ooff  ““ppaarrttss  iinn  tthhee  ggrroouunndd..””    SSttoopp  
ssttuuddiieess;;  ddoo  tthhee  pprroojjeeccttss..  

  
UUttiilliittiieess  aaggrreeeedd;;  bbuutt,,    TThheeyy  aasskkeedd,,  
““HHooww??””  
  

ii))  GGeett  eennggiinneeeerrss  aanndd  uuttiilliittiieess  ttooggeetthheerr,,  ffeewweerr  
aaccccoouunnttaannttss  //  ppoolliittiiccaall  ppeeooppllee,,  eevveenn  ccoonnssuullttaannttss  
tthhaatt  ssiimmppllyy  wwaanntt  ttoo  ccoonnttiinnuuee  ttoo  hhaavvee  aa  jjoobb;;  wwrriittee  
aannootthheerr  rreeppoorrtt..    KKeeeepp  FFoorreeiiggnn  aaffffaaiirrss  //  hhiigghh--
lleevveell  ppeeooppllee  oouutt  ooff  tthhee  ccoonnttrraaccttuuaall  pprroocceessss..  

  
LLeeggiissllaattiivvee  IInntteerrffeerreennccee::  

  
ii))  CCaann  lleeggiissllaattee  aaccttiioonn  iiff  tthheerree  iiss  iinntteerrffeerreennccee    
iiii))  HHaavvee  ddoonnoorr  aaggeenncciieess  pprroovviiddee  ggrraannttss//ffuunnddiinngg  

oonnllyy  iiff  lleeggiissllaattoorrss//ppoolliittiiccss  ssttaayy  oouutt  ooff  tthhee  
pprroocceessss;;  ssttaayy  oouutt  ooff  rraatteess  oorr  ddiissccoonnnneeccttiioonnss,,  
eettcc..  

  
SSuussttaaiinnaabbllee  LLeeaakkaaggee  
MMaannaaggeemmeenntt::  

  

ii))  AAlllliieedd  mmeemmbbeerr  aasskkeedd  wwhhyy  uuttiilliittiieess  ccoommppllaaiinn  
aabboouutt  lleeaakkss,,  yyeett,,  nneevveerr  ddoo  aannyytthhiinngg  oorr  nneevveerr  
ffoollllooww  tthhrroouugghh  llaatteerr??    

iiii))  AAnnsswweerrss  aarree::  mmoonneeyy  //  ccoossttss  //  eemmppllooyyeeeess  ((oorr  
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wwrriittee  eennttiirree  ppaacckkaaggee))  
iiiiii))  AAnnsswweerr  iiss  tthhaatt  YYOOUURR  UUTTIILLIITTIIEESS  aanndd  YYOOUURR  

PPOOLLIITTIICCIIAANNSS  nneevveerr  ggeett  yyoouurr  aaggeennddaass  ppuusshheedd  
wwhheenn  tthhee  oouuttssiiddee  aaggeenncciieess  aanndd  oorrggaanniizzaattiioonnss  
ccoommee  ttoo  yyoouurr  ccoouunnttrriieess..    TThheerreeffoorree;;  tthhiiss  ppooiinnttss  
ttoo  WWHHYY  tthhee  uuttiilliittyy  mmuusstt  ssppeeaakk  eeaarrllyy  aanndd  oofftteenn  
wwiitthh  EEaacchh  aanndd  EEvveerryy  LLeeggiissllaattuurree  ((iitt’’ss  ssmmaallll  
iissllaanndd,,  aanndd  bbaassiiccaallllyy,,  yyoouu’’rree  rreellaatteedd  ttoo  aallll  
ppoolliittiicciiaannss  aannyywwaayy,,  ssaayyss  MMrr..  NNeeiill,,  PPWWAA))..  

  
HHiigghh  LLeevveell  AAddvvooccaaccyy  //  aacccceessss::  

  
ii))  FFiisshheerriieess,,  AAggrriiccuullttuurree;;  TToouurriissmm  ;;  HHeeaalltthh;;  

EEdduuccaattiioonn  
iiii))  33  ooff  44  hhoossppiittaalliizzaattiioonnss  dduuee  ttoo  wwaatteerr--bboorrnn  

ddiisseeaassee,,  tthheenn  mmoonneeyy  ccoommeess  ttoo  yyoouu,,  mmoorree  
rreegguullaarrllyy..    

  
NNaattiioonnaall  TTaasskk  FFoorrccee  ffoorr  WWaatteerr  

  
DDeevveellooppss  aa  PPllaann  ffoorr  AAddvvooccaaccyy    
  

SSttrroonngg  LLeeggiissllaattiioonn  tthhaatt  iiss  
eennffoorrcceeaabbllee::  

DDeevveellooppeedd  bbeettwweeeenn  LLeeggiissllaattuurreess  aanndd  tthhee  uuttiilliittyy  wwiitthh  aannyy  
ffeeeess  ggeenneerraatteedd  ggooiinngg  ttoo  ssuussttaaiinn  tthhee  uuttiilliittyy  

GGrreeaatteerr  FFoorrcciibbiilliittyy  ooff  LLooaann  
PPaacckkaaggeess::  

BBaannkk  PPoolliicciieess::  WWhhyy  llooaann  mmoonneeyy  ffoorr  SSttuuddiieess;;  iiff  nnoo  
mmoonneeyy  iiss  ggiivveenn  ffoorr  tthhee  ffoollllooww  uupp  //  iimmpplleemmeennttaattiioonn,,  
ssuussttaaiinnaabbllee..    

      
  

  

AAddddiittiioonnaall  CCoommmmeennttaarryy  

GGoovveerrnnaannccee  --  PPoolliittiiccaall  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  aanndd  oowwnneerrsshhiipp  ooff  tthhee  rreeffoorrmm  pprrooggrraamm  aarree  
eesssseennttiiaall..  HHoowweevveerr,,  rreeffoorrmm  iiss  aa  ddeessttaabbiilliizziinngg  pprroocceessss  aanndd  nnoo  ggoovveerrnnmmeenntt  uunnddeerrttaakkeess  ssuucchh  aa  
pprroocceessss  wwiitthhoouutt  ssoommee  rriisskk  ooff  bbeeccoommiinngg  ssoo  uunnppooppuullaarr  tthhaatt  iitt  lloosseess  iittss  mmaannddaattee  ttoo  rruullee..  TThhuuss,,  
mmuucchh  ccoouurraaggee,,  ppaattiieennccee,,  aanndd  ccoommmmiittmmeenntt  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt  aarree  nneeeeddeedd..    TThhee  
iimmppoorrttaannccee  ooff  ppoolliittiiccaall  ssttaabbiilliittyy  aanndd  ffiirrmm  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  rreeffoorrmm  ffrroomm  ttoopp  ppoolliittiiccaall  lleeaaddeerrss  hhaavvee  
bbeeeenn  uunnddeerrlliinneedd  bbyy  eevveennttss  iinn  VVaannuuaattuu  aanndd  tthhee  SSoolloommoonn  IIssllaannddss  iinn  11999999  aanndd  22000000..  

IInnvvoollvvee  KKeeyy  SSttaakkeehhoollddeerrss..  IItt  iiss  ccrriittiiccaall  ffoorr  wwaatteerr  aanndd  wwaasstteewwaatteerr  uuttiilliittiieess  ttoo  iinnvvoollvvee  kkeeyy  
ssttaakkeehhoollddeerrss  iinn  tthhee  ddeessiiggnn  ooff  pprrooggrraammss  aanndd  pprroojjeeccttss,,  aanndd  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  tthheeiirr  ccoommmmiittmmeenntt  bbyy  
kkeeeeppiinngg  tthheemm  ccoonnttiinnuuaallllyy  iinnffoorrmmeedd  ooff  tthhee  pprroocceessss  aanndd  eennvviissaaggeedd  iimmppaaccttss..  TThhiiss  sseerrvveess  tthhee  
dduuaall  ppuurrppoossee  ooff  iinnvvoollvviinngg  tthhee  ccuussttoommeerr,,  aanndd  bbyy  ddooiinngg  ssoo,,  mmoorree  ddeeeeppllyy  ccoommmmiittttiinngg  tthhee  uuttiilliittyy  ttoo  
tthhee  ppaatthh  ooff  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy..  PPrreesseennttiinngg  ccoonnvviinncciinngg  aarrgguummeennttss  aanndd  eevviiddeennccee  oonn  tthhee  mmeerriittss  ooff  
aapppprroopprriiaattee  ttaarriiffffss  aanndd  rreeffoorrmm  rreemmaaiinnss  aa  cchhaalllleennggee  iinn  tthhee  PPaacciiffiicc  IIssllaanndd  ccoouunnttrriieess,,  eessppeecciiaallllyy  
bbeeccaauussee  ooff  tthhee  rreellaattiivvee  iimmppoorrttaannccee  ooff  tthhee  ppuubblliicc  sseeccttoorr  aass  aann  eemmppllooyyeerr  aanndd  uunncceerrttaaiinnttiieess  iinn  
ssoommee  ccaasseess  aabboouutt  tthhee  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  pprriivvaattee  sseeccttoorr  ddeevveellooppmmeenntt..  

AAccccoouunntt  ffoorr  LLooccaall  CCuullttuurree..    UUttiilliittyy  pprrooggrraammss  aanndd  pprroojjeeccttss  mmuusstt  ttaakkee  ccaarreeffuull  aaccccoouunntt  ooff  tthhee  
llooccaall  ccuullttuurree..  SSoommee  ccuullttuurraall  ffaaccttoorrss  mmaayy  bbee  uusseedd  ttoo  aaddvvaannccee  tthhee  rrpprroocceessss;;  ootthheerrss  mmaayy  nneeeedd  ttoo  
bbee  mmaannaaggeedd  ssoo  tthhaatt  tthheeyy  ddoo  nnoott  hhiinnddeerr  tthhee  pprroocceessss;;  aanndd  ssoommee  mmaayy  ddiissppllaayy  ffeeaattuurreess  tthhaatt  bbootthh  
hheellpp  aanndd  hhiinnddeerr  tthhee  pprroocceessss..  OOnnee  eexxaammppllee  ooff  aa  ssoocciiaall  iinnssttiittuuttiioonn  tthhaatt  mmaayy  ccoonnssttrraaiinn  tthhee  
aannttiicciippaatteedd  pprroojjeecctt  iiss  tthhee  PPoollyynneessiiaann  ffaammiillyy  ssyysstteemm,,  wwhhiicchh  ccaann  mmaakkee  ddeemmaannddss  ooff  ppoolliittiicciiaannss  
aanndd  ppuubblliicc  ooffffiicciiaallss  tthhaatt  ccoonnfflliicctt  wwiitthh  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthheeiirr  ffoorrmmaall,,  nnaattiioonnaall  rroolleess..  OOnn  tthhee  
ootthheerr  hhaanndd,,  tthhaatt  ssaammee  ssyysstteemm  mmaayy  bbee  aa  ssoouurrccee  ooff  uusseeffuull  ssoocciiaall  ssuuppppoorrtt  ffoorr  tthhoossee  eennttrreenncchheedd  
iinn  tthhee  oolldd  wwaayy  ooff  ddooiinngg  bbuussiinneessss..  AAnnootthheerr  eexxaammppllee  iiss  tthhee  vvaarriieedd  ccuussttoommaarryy  llaanndd  tteennuurree  
ssyysstteemmss,,  wwhhiicchh  aarree  oofftteenn  sseeeenn  aass  aa  ccoonnssttrraaiinntt  ttoo  ooppttiimmaall  llaanndd  uussee  aanndd  aa  ddeetteerrrreenntt  ttoo  ffoorreeiiggnn  
iinnvveessttmmeenntt,,  bbuutt  wwhhiicchh  aarree  vvaalluueedd  iinn  tthheeiirr  oowwnn  rriigghhtt  bbyy  PPaacciiffiicc  iissllaannddeerrss..    UUttiilliittiieess  nneeeedd  ttoo  
rreeccooggnniizzee  aanndd  uunnddeerrssttaanndd  ssuucchh  ccuullttuurraall  ffaaccttoorrss,,  aaddddrreessss  tthheemm  oovveerrttllyy  iinn  aa  ppaarrttiicciippaattoorryy  
mmaannnneerr,,  aanndd  mmaannaaggee  tthheemm  sseennssiittiivveellyy..  PPaarrttiicciippaattoorryy  aapppprrooaacchheess  ttoo  tthhee  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  nneeww  
iimmpprroovveedd  pprrooggrraammss  oorr  pprroojjeeccttss,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  tthhoossee  tthhaatt  aarree  ccuullttuurraallllyy  sseennssiittiivvee,,  aarree  eesssseennttiiaall  ttoo  
eennssuurree  ssuussttaaiinnaabbllee  ssoolluuttiioonnss..  
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FFooccuuss  oonn  OOuuttccoommeess  aanndd  IImmppaaccttss..    IItt  iiss  eesssseennttiiaall  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  aa  ccoonnttiinnuuoouuss  ffooccuuss  oonn  
oouuttccoommeess  aanndd  iimmppaaccttss..  UUttiilliittyy  pprroojjeeccttss  aanndd  rreeffoorrmm  pprrooggrraammss  oofftteenn,,  aanndd  nneecceessssaarriillyy,,  iinncclluuddeess  
vvaarriioouuss  lleevveellss  ooff  aaccttiioonnss,,  iinnfflluueenncciinngg  aanndd  bbuuiillddiinngg  oonn  eeaacchh  ootthheerr..  HHoowweevveerr,,  iinn  tthhee  ffiinnaall  aannaallyyssiiss,,  
tthhee  wwaatteerr  aanndd  wwaasstteewwaatteerr  uuttiilliittiieess  mmuusstt  bbee  aabbllee  ttoo  ddeemmoonnssttrraattee  ttoo  tthheeiirr  ccuussttoommeerrss  tthhaatt  tthhee  
iimmppaaccttss  ooff  tthheessee  aaccttiioonnss  ((ssoommee  ooff  wwhhiicchh  mmaayy  iinniittiiaallllyy  bbee  ppaaiinnffuull))  aarree  aaccttuuaallllyy  bbeenneeffiicciiaall  tthhrroouugghh  
bbeetttteerr  sseerrvviiccee  pprroovviissiioonn,,  oorr  lloowweerr  pprriicceess,,  oorr  iimmpprroovveedd  eemmppllooyymmeenntt  aanndd  ootthheerr  iinnccoommee--eeaarrnniinngg  
ooppppoorrttuunniittiieess..  TThhuuss,,  tthhee  uuttiilliittiieess  mmuusstt  eessttaabblliisshh  aanndd  mmaannaaggee  aann  iinnffoorrmmaattiioonn  ssyysstteemm  tthhaatt  ttrraacckkss  
rreeffoorrmm  iimmpplleemmeennttaattiioonn,,  aanndd  ppeerrmmiittss  tthhee  aannaallyyssiiss  aanndd  ppuubblliiccaattiioonn  ooff  tthhee  rreessuullttiinngg  iimmppaaccttss  aass  
aanndd  wwhheenn  tthheeyy  ooccccuurr..  AAnnaallyyssiiss  ooff  iimmppaaccttss  nneeeeddss  ttoo  eexxtteenndd  ttoo  aann  aasssseessssmmeenntt  ooff  wwhhoo  bbeenneeffiittss  
aanndd  wwhhoo  lloosseess,,  ssoo  tthhaatt  tthhee  uuttiilliittiieess  mmaayy  aaddddrreessss  aannyy  iinneeqquuiittiieess..  TThhiiss  aarreeaa  hhaass  rreecceeiivveedd  
iinnaaddeeqquuaattee  aatttteennttiioonn..  IInnffoorrmmaattiioonn  iiss  oonnee  ooff  tthhee  mmoosstt  ccrriittiiccaall  iinnppuuttss  iinn  tthhee  rreeffoorrmm  pprroocceessss,,  aanndd  
tthhee  oonnee  mmoosstt  ccoommmmoonnllyy  iinnaaddeeqquuaattee  iinn  tthhee  PPaacciiffiicc..  

DDeessiiggnn  WWiitthhiinn  LLooccaall  CCaappaacciittyy..    SSiimmppllee  ssccooppee  eennssuurreess  tthhaatt  tthhee  iinnffrraassttrruuccttuurree  pprroojjeecctt  aanndd  
pprrooggrraamm  ccoonntteenntt  iiss  cclleeaarr,,  rreeaalliissttiicc,,  aanndd  wwiitthhiinn  llooccaall  ccaappaacciittyy..  SSoommee  pprrooggrraammss  hhaavvee  bbeeeenn  ttoooo  
ccoommpplleexx  aanndd  ttoooo  aammbbiittiioouuss  iinn  tteerrmmss  ooff  ttiimmee  ttaarrggeettss..  PPrroojjeecctt  ddeessiiggnn  mmuusstt  ppaayy  ccaarreeffuull  aatttteennttiioonn  
ttoo  ppaaccee  aanndd  sseeqquueenncciinngg  ooff  aaccttiioonnss  aanndd  aaccttiivviittiieess,,  wwiitthh  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  ooff  rreessoollvviinngg  ccoonnfflliiccttss  tthhaatt  
aarriissee..    FFoorr  eexxaammppllee,,  iinn  tteerrmmss  ooff  rreeaalliissttiicc  sseeqquueenncciinngg,,  iitt  iiss  ooff  lliittttllee  vvaalluuee  ttoo  aatttteemmpptt  iinnttrroodduucciinngg  
ppeerrffoorrmmaannccee  bbaasseedd  bbuuddggeettiinngg  iinnttoo  aa  uuttiilliittyy  iiff  bbaassiicc  ccoossttiinngg  aanndd  aaccccoouunnttiinngg  ssyysstteemmss  ddoo  nnoott  
pprroovviiddee  ttiimmeellyy  ffeeeeddbbaacckk,,  oorr  ffoorr  tthhaatt  mmaatttteerr,,  iiff  bbaassiicc  aaccccoouunnttiinngg  sskkiillllss  aarree  nnoott  aavvaaiillaabbllee  ttoo  tthhee  
uuttiilliittyy..    

KKeeeepp  iitt  SSiimmppllee..    SSoommee  kkeeyy  ddeessiiggnn  pprriinncciipplleess  lleeaarrnneedd  tthhrroouugghh  eexxppeerriieennccee  oovveerr  tthhee  llaasstt  ffeeww  
yyeeaarrss  aarree  ((ii))  kkeeeepp  iitt  ssiimmppllee,,  ((iiii))  ttaacckkllee  aa  ffeeww  tthhoouugghh  ssiiggnniiffiiccaanntt  aanndd  rreelleevvaanntt  iimmpprroovveemmeennttss  aatt  aa  
ttiimmee,,  ((iiiiii))  tthhiinnkk  tthhrroouugghh  tthhee  sseeqquueenncciinngg  wwiitthh  tthhee  iimmpplleemmeenntteerrss,,  aanndd  ((iivv))  aallllooww  ffoorr  tteessttiinngg  aanndd  
aaddjjuussttmmeennttss..  IItt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  llaayy  oouutt  aa  sseeqquueennccee  ooff  aaccttiioonnss  tthhaatt  lleeaaddss  ttoo  ttaannggiibbllee  aanndd  
ssppeecciiffiieedd  oouuttccoommeess  aanndd  iimmppaaccttss..    FFoollllooww--uupp  aanndd  rreeppeettiittiivvee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  mmaayy  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  
iimmpplleemmeenntt  cchhaannggee..    FFoorr  eexxaammppllee,,  oonnee  wweeeekk  ttrraaiinniinngg  iinn  aa  ppaarrttiiccuullaarr  sskkiillll  iiss  nnoott  tthhee  bbeesstt  mmeetthhoodd  
ttoo  iimmpplleemmeenntt  cchhaannggee..    HHoowweevveerr,,  rreeppeettiittiivvee  aaccttiioonnss,,  sslloowwllyy  rreeiinnffoorrcceedd  oovveerr  tthhee  lloonngg  tteerrmm,,  wwiillll  
bbeeccoommee  tthhee  ssttaannddaarrdd  iiff  tthhee  MMaannaaggeerr  ppaayyss  aatttteennttiioonn  ttoo  tthhee  nneeeedd  ffoorr  cchhaannggee,,  aanndd  kkeeeeppss  iitt  
ssiimmppllee..  

UUssee  CCoonnssuullttaannttss  CCaarreeffuullllyy..    TThhee  uussee  ooff  ccoonnssuullttaannttss  aanndd  eexxtteerrnnaall  aaddvviisseerrss  mmuusstt  bbee  mmoorree  
ccaarreeffuullllyy  ddeessiiggnneedd..    FFiirrsstt,,  ggiivveenn  tthhee  ccoonnssttrraaiinneedd  hhuummaann  rreessoouurrccee  ccaappaacciittyy  iinn  tthhee  PPaacciiffiicc,,  tthhee  
nneeeedd  ffoorr  ccoonnssuullttaannttss  iiss  oofftteenn  iinneevviittaabbllee..  HHoowweevveerr,,  tthheerree  aarree  ooppttiioonnss  ffoorr  hhooww  tthheeyy  ccaann  bbee  uusseedd::  
aass  lloonngg--tteerrmm  aaddvviisseerrss  iinn  lliinnee  ppoossiittiioonnss;;  oorr  aass  pprroovviiddiinngg  sshhoorrtt--tteerrmm,,  ppeerriiooddiicc  iinnppuuttss..  TThheessee  
ooppttiioonnss  mmuusstt  bbee  ccaarreeffuullllyy  eevvaalluuaatteedd,,  kkeeeeppiinngg  iinn  mmiinndd  tthhaatt  tthhee  uuttiilliittyy  pprrooggrraamm  mmuusstt  rreemmaaiinn  
llooccaallllyy  oowwnneedd  aanndd  mmaannaaggeedd..  AA  kkeeyy  iinnddiiccaattoorr  ooff  ccoonnssuullttaanntt  eeffffeeccttiivveenneessss  sshhoouulldd  bbee  tthhee  eexxtteenntt  
ooff  llooccaall  oowwnneerrsshhiipp  hhee  oorr  sshhee  iiss  aabbllee  ttoo  eennggeennddeerr..  SSeeccoonndd,,  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  ccllaarriiffyy  wwhheetthheerr  tthhee  
ccoonnssuullttaanntt  iiss  ffuullffiilllliinngg  aa  lliinnee  ffuunnccttiioonn  oorr  wwhheetthheerr  tthhee  mmaannddaattee  iiss  ttoo  bbuuiilldd  ccaappaacciittyy..  IIff  iitt  iiss  tthhee  
llaatttteerr,,  tteecchhnniiccaall  eexxppeerrttiissee  iiss  nnoott  aa  ssuuffffiicciieenntt  qquuaalliiffiiccaattiioonn  ffoorr  tthhee  jjoobb..  PPrroovveenn  ssuucccceessss  iinn  
ttrraannssffeerrrriinngg  sskkiillllss  aanndd  ssuuppppoorrttiinngg  ppaarrttiicciippaattiivvee  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  aarree  eesssseennttiiaall  rreeqquuiirreemmeennttss..  
FFoorr  eexxaammppllee,,  tthhee  AADDBB  mmuusstt  aassssuurree  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt    aanndd  tthhee  uuttiilliittyy  tthhaatt  tthhee  ccoonnssuullttaannttss  iitt  
ooffffeerrss  hhaavvee  tthhee  rriigghhtt  bbrreeaaddtthh  ooff  eexxppeerriieennccee  aanndd  ddeemmoonnssttrraatteedd  eexxppoossuurree  ttoo  aa  vvaarriieettyy  ooff  
aapppprrooaacchheess..  OOtthheerrwwiissee,,  tthheerree  iiss  tthhee  ssuubbssttaannttiiaall  rriisskk  tthhaatt  pprroojjeecctt  iimmpplleemmeennttaattiioonn  aanndd  
aapppprrooaacchheess  aaddoopptteedd  bbyy  tthhee  ccoouunnttrryy  aarree  ddiiccttaatteedd  nnoott  bbyy  ddiisscciipplliinneedd  aannaallyyssiiss  ooff  nneeeeddss  aanndd  
aasssseessssmmeenntt  ooff  ooppttiioonnss,,  bbuutt  bbyy  tthhee  nnaarrrrooww  eexxppeerriieennccee  ooff  tthhee  lloonngg--tteerrmm  aaddvviisseerr,,  aanndd  tthhee  ffoorreeiiggnn  
aaffffaaiirrss  oorr  ffiinnaannccee  mmiinniissttrryy,,  wwiitthh  lliittttllee  oorr  nnoo  iimmppuutt  ffrroomm  tthhee  wwaatteerr  aanndd  wwaasstteewwaatteerr  uuttiilliittiieess..  TThhee  
llaarrggeerr  iissssuuee  iiss  tthhee  nneeeedd  ffoorr  ddoonnoorrss  ooff  eexxtteerrnnaall  aassssiissttaannccee  ttoo  ssttrreennggtthheenn  iittss  ppoolliicciieess  aanndd  
ssyysstteemmss  ffoorr  tthhee  eennggaaggeemmeenntt  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  ccoonnssuullttaannttss..  CCoonnssuullttiinngg  ccoonnttrraaccttss  sshhoouulldd  bbee  
ddrraafftteedd  nnoott  oonnllyy  iinn  tteerrmmss  ooff  eexxppeecctteedd  iinnppuuttss  aanndd  ttaasskkss,,  bbuutt  aallssoo  iinn  tteerrmmss  ooff  pprreecciissee  aanndd  
ttaannggiibbllee  oouuttppuuttss  aanndd  eexxppeecctteedd  oouuttccoommeess..  CCoonnssuullttaannttss’’  ppeerrffoorrmmaannccee  mmuusstt  bbee  mmoorree  cclloosseellyy  
mmoonniittoorreedd  bbyy  ggoovveerrnnmmeenntt  aanndd  pprroovviiddeerrss  ooff  bbiillaatteerraall  aassssiissttaannccee,,  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthhee  oouuttppuuttss  
ddeelliivveerreedd..  AAnndd  ssaannccttiioonnss  ffoorr  iinnaaddeeqquuaattee  ppeerrffoorrmmaannccee  sshhoouulldd  bbee  ssppeecciiffiieedd  iinn  ccoonnttrraaccttss,,  aanndd  
eennffoorrcceedd..  SSttaaffff  mmuusstt  hhaavvee  aaddeeqquuaattee  ttiimmee  ttoo  ssuuppeerrvviissee  ccoonnssuullttaannttss  aanndd  sshhoouulldd  bbee  hheelldd  
aaccccoouunnttaabbllee  ffoorr  tteecchhnniiccaall  aassssiissttaannccee  ((TTAA))  oouuttppuuttss  aanndd  oouuttccoommeess..  

MMaaiinnttaaiinn  CCoonnttiinnuuiinngg  EExxtteerrnnaall  BBiillaatteerraall  AAssssiissttaannccee  SSuuppppoorrtt..    AADDBB  aanndd  ootthheerrss  mmuusstt  
mmaaiinnttaaiinn  eeffffeeccttiivvee  eennggaaggeemmeenntt  iinn  tthhee  pprrooggrraamm  oorr  pprroojjeecctt  pprroocceessss  bbeeyyoonndd  tthhee  ttwwoo  ttoo  tthhrreeee--yyeeaarr  
pprrooggrraamm  llooaann  ttiimmee  ffrraammee..  FFiirrsstt,,  ccoommmmuunniiccaattiioonn  cchhaannnneellss  bbeettwweeeenn  BBiillaatteerraall  AAssssiissttaannccee  
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SSuuppppoorrtt  ssttaaffff  wwiitthh  tthhee  hhiigghheesstt  lleevveellss  iinn  ggoovveerrnnmmeenntt  mmuusstt  bbee  ccuullttiivvaatteedd  aanndd  nnuurrttuurreedd,,  aanndd  
tthhrroouugghh  tthheemm,,  aa  rreellaattiioonnsshhiipp  ooff  ttrruusstt  aanndd  ppaarrttnneerrsshhiipp  ddeevveellooppeedd..  SSeeccoonndd,,  aanndd  ccoonnsseeqquueenntt  ttoo  
tthhee  ffiirrsstt  lleessssoonn,,  BBiillaatteerraall  DDoonnoorrss  mmuusstt  sseeeekk  ttoo  eennssuurree  hhiigghh  qquuaalliittyy  ssttaaffff  iinnppuuttss  aanndd  ggrreeaatteerr  ssttaaffff  
ccoonnttiinnuuiittyy  iinn  ooppeerraattiioonnaall  aassssiiggnnmmeennttss..  TThhiirrdd,,  tthhee  ppaacckkaaggee  ooff  aassssiissttaannccee  mmuusstt  ccoommbbiinnee  aa  mmiixx  ooff  
llooaann  aanndd  TTAA,,  aass  wweellll  aass  ffoollllooww--uupp  pprroojjeecctt  llooaannss  aanndd  TTAAss,,  tthhaatt  hheellpp  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  aanndd  iinn  
ppaarrttiiccuullaarr  tthhee  wwaatteerr  aanndd  wwaasstteewwaatteerr  uuttiillttiieess  aaddddrreessss  ssppiilllloovveerr  aanndd  sseeqquueennttiiaall  nneeeeddss..  FFoouurrtthh,,  
ccoooorrddiinnaatteedd  iinnppuuttss  ffrroomm  eexxtteerrnnaall  aaggeenncciieess  iinn  aa  lloonngg--tteerrmm  ffrraammeewwoorrkk  tthhaatt  ssuuppppoorrttss  ccoonnttiinnuuiittyy  ooff  
tthhee  pprroocceessss  iiss  iinnvvaalluuaabbllee  ffoorr  eennssuurriinngg  ccoonnttiinnuuiinngg  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  rreeffoorrmm..  FFiifftthh,,  tthhee  wwaatteerr  aanndd  
wwaasstteewwaatteerr  rreecciippiieenntt  ooff  ssuuppppoorrtt  mmuusstt  hhaavvee  aa  cclloosseerr  rreellaattiioonnsshhiipp  wwiitthh  tthhee  EExxtteerrnnaall  BBiillaatteerraall  AAiidd  
aaggeennccyy,,  ttoo  hhaavvee  ppoossiittiivvee  iinnppuutt  iinnttoo  tthhee  pprrooggrraammss  oorr  pprroojjeeccttss..    55  ttoo  1100%%  ooff  tthhee  pprroojjeecctt  ccoosstt  mmuusstt  
bbee  sseett  aassiiddee  ttoo  pprrootteecctt  tthhee  iinniittiiaall  iinnvveessttmmeenntt,,  aanndd  aassssiisstt  iinn  tthhee  lloonnggeerr  tteerrmm  ooppeerraattiioonn  aanndd  
mmaaiinntteennaannccee..    TToooo  oofftteenn,,  iitt  iiss  tthhee  NNaattiioonnaall  FFiinnaannccee  MMiinniissttrryy  oorr  FFoorreeiiggnn  AAffffaaiirrss  OOffffiiccee  wwhhoo  iiss  tthhee  
ccoonnttaacctt  aanndd  ttoooo  oofftteenn  tthheeyy  hhaavvee  uunnrreeaalliissttiicc  ggooaallss  oorr  ppeerrcceeiivveedd  nneeeeddss  tthhaatt  aarree  nnoott  iinn  ppaarraalllleell  
wwiitthh  tthhee  wwaatteerr  aanndd  wwaasstteewwaatteerr  uuttiilliittyy..  

AAmmoonnggsstt  tthhee  lleeaaddeerrss  iinn  eexxtteerrnnaall  bbiillaatteerraall  aassssiissttaannccee,,  tthhee  AADDBB  hhaass  rreeccooggnniizzeedd  tthhaatt  aa  nneeww  
PPaacciiffiicc  ssttrraatteeggyy  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  ttaakkee  iinnttoo  aaccccoouunntt  tthhee  eexxppeerriieennccee  aanndd  lleessssoonnss  aaccqquuiirreedd  oovveerr  tthhee  
pprreevviioouuss  yyeeaarrss  ooff  ooppeerraattiioonn..    TThhiiss  oovveerrvviieeww  ppaappeerr  ccaallllss  ffoorr  ootthheerr  pprroovviiddeerrss  ooff  bbiillaatteerraall  
aassssiissttaannccee  ttoo  eevvaalluuaattee  tthheeiirr  pprrooggrraammss  aanndd  ooppeerraattiioonnss,,  aanndd  ttoo  mmaakkee  cchhaannggeess  aass  nneecceessssaarryy  ttoo  
aaddddrreessss  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iinn  lliigghhtt  ooff  tthheeiirr  pprreevviioouuss  eexxppeerriieenncceess::    

TThhee  AADDBB  iiss  oonn  rreeccoorrdd  wwiitthhiinn  tthheeiirr  nneeww  PPaacciiffiicc  ssttrraatteeggyy  ttoo  ssuuppppoorrtt  ddeeeeppeenniinngg  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt  
aanndd  ppuubblliicc  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  tthhee  rreeffoorrmm  pprroocceessss..  AAssssiissttaannccee  wwiillll  ffooccuuss  oonn  bbuuiillddiinngg  ppuubblliicc  
aawwaarreenneessss  aanndd  ssuuppppoorrtt  ffoorr  iimmpprroovveemmeennttss  tthhrroouugghh  ccoonnttiinnuueedd  ddiiaalloogguuee  wwiitthh  wwaatteerr  aanndd  
wwaasstteewwaatteerr  uuttiilliittiieess,,  aanndd  pprroommoottiinngg  ssttrroonnggeerr  lliinnkkaaggeess  wwiitthh  tthhee  pprriivvaattee  sseeccttoorr,,  NNGGOOss,,  aanndd  
ccoommmmuunniittyy  oorrggaanniizzaattiioonnss  tthhaatt  hhaavvee  vveesstteedd  iinntteerreessttss  iinn  tthheessee  iimmpprroovveemmeennttss..      AADDBB  wwiillll  ggiivvee  
pprriioorriittyy  ttoo  aawwaarreenneessss  rraaiissiinngg,,  ccooaalliittiioonn  bbuuiillddiinngg,,  aanndd  ppuubblliicc  iinnffoorrmmaattiioonn  aaccttiivviittiieess,,  wwhheerree  llooccaall  
ssuuppppoorrtt  ffoorr  ggoovveerrnnaannccee  rreeffoorrmmss  iiss  wweeaakk..  TThhuuss,,  llooccaall  oowwnneerrsshhiipp  ooff  tthhee  rreeffoorrmm  pprroocceessss  iiss  aa  kkeeyy  
aassppeecctt  ooff  tthhee  ssttrraatteeggyy..  

TThhee  nneeeedd  iiss  ffoorr  tthhee  eexxtteerrnnaall  bbiillaatteerraall  ddoonnoorrss  oorr  aaiidd  aaggeennccyy’’ss  ttoo  eemmpphhaassiizzee  eennhhaanncciinngg  
eeffffiicciieennccyy  aanndd  eeffffeeccttiivveenneessss  ooff  tthhee  ppuubblliicc  sseerrvviiccee..  WWhhiillee  mmaajjoorr  aacchhiieevveemmeennttss  hhaavvee  bbeeeenn  
mmaaddee  iinn  ddoowwnnssiizziinngg  tthhee  ppuubblliicc  sseerrvviiccee,,  tthhee  ssaammee  ccaannnnoott  bbee  ssaaiidd  ooff  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  ppuubblliicc  
sseerrvviicceess..  TThheessee  rreemmaaiinn  ppoooorr,,  iinnaaddeeqquuaattee,,  aanndd  wweellll  bbeellooww  aacccceeppttaabbllee  ssttaannddaarrddss  iinn  mmoosstt  
PPaacciiffiicc  IIssllaanndd  ccoouunnttrriieess..    OOff  ppaarrttiiccuullaarr  ccoonncceerrnn  iiss  tthhee  aabbiilliittyy  ooff  ggoovveerrnnmmeennttss  ttoo  ppaayy  ffoorr  tthheeiirr  
aapppprroopprriiaattee  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  uuttiilliittiieess  tthheeyy  ccoonnssuummee..    GGoovveerrnnmmeennttss  nneeeedd  ttoo  bbee  ffiinnaanncciiaallllyy  aabbllee  ttoo  
ppaayy  jjuusstt  aass  tthhee  iinnddiivviidduuaall  ccuussttoommeerr  iiss  eexxppeecctteedd  ttoo  ppaayy  ffoorr  sseerrvviicceess  rreennddeerreedd..    SSiinnccee  tthhee  
ssttrraatteeggyy  wwiillll  aallssoo  eemmpphhaassiizzee  ppoovveerrttyy  rreedduuccttiioonn  aanndd  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  qquuaalliittyy  ooff  lliiffee  ffoorr  tthhee  ppeeooppllee  
ooff  tthhee  PPaacciiffiicc,,  tthhee  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  eeffffiicciieennccyy  aanndd  eeffffeeccttiivveenneessss  ooff  tthhee  ppuubblliicc  sseeccttoorr  wwiillll  bbee  aa  
kkeeyy  ffooccuuss..    

TThhee  pprriivvaattee  sseeccttoorr  sshhoouulldd  rreeppllaaccee  tthhee  ppuubblliicc  sseeccttoorr  aass  tthhee  eennggiinnee  ooff  ggrroowwtthh..  TThhee  wwaatteerr  
aanndd  wwaasstteewwaatteerr  uuttiilliittiieess  wwiillll  bbee  ffiinnaanncciiaallllyy  ssttrreennggtthheenneedd  bbyy  aa  ddiivveerrssee  pprriivvaattee  sseeccttoorr  rraatthheerr  tthhaann  
ddeeppeennddiinngg  oonn  oonnllyy  tthhee  ppuubblliicc  sseeccttoorr  ttoo  bbee  tthhee  eennggiinnee  ooff  ggrroowwtthh..    TThhee  AADDBB  hhaass  nnootteedd  tthhaatt  tthhee  
rreedduuccttiioonn  iinn  ssiizzee  aanndd  ssccooppee  ooff  tthhee  ppuubblliicc  sseeccttoorr  oovveerr  tthhee  llaasstt  ffiivvee  yyeeaarrss  ooff  rreeffoorrmmss  wwaass  nnoott  
aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  aa  ccoorrrreessppoonnddiinngg  ggrroowwtthh  ooff  tthhee  pprriivvaattee  sseeccttoorr;;  tthhiiss  lleefftt  aa  ggaapp  iinn  oouuttppuutt  aanndd  
eemmppllooyymmeenntt..  FFuurrtthheerrmmoorree,,  tthhee  eexxppeecctteedd  eeffffiicciieennccyy  aaddvvaannttaaggeess  tthhrroouugghh  pprriivvaattee  ooppeerraattiioonnss  aallssoo  
ddiidd  nnoott  aaccccrruuee  ttoo  tthhee  PPaacciiffiicc  IIssllaanndd  ccoouunnttrriieess..  TThhee  lliimmiitteedd  ggrroowwtthh  ooff  tthhee  pprriivvaattee  sseeccttoorr  iiss  
eexxppllaaiinneedd  bbyy  bbootthh  tthhee  iimmmmuuttaabbllee  ccoonnssttrraaiinnttss  oonn  eeccoonnoommiieess,,  aass  wweellll  aass  tthhee  iinnaaddeeqquuaaccyy  ooff  
vvaarriioouuss  ffaaccttoorrss  rreeqquuiirreedd  ffoorr  ggrroowwtthh  ooff  aa  ddyynnaammiicc  aanndd  hheeaalltthhyy  pprriivvaattee  sseeccttoorr..  

TTeecchhnniiccaall  aaddvviiccee  aanndd  iinnvveessttmmeenntt  ssuuppppoorrtt  nneeeeddss  ttoo  bbee  pprroovviiddeedd  ttoo  tthhee  wwaatteerr  aanndd  
wwaasstteewwaatteerr  uuttiilliittiieess..  GGiivveenn  tthhee  ssmmaallll  ssiizzee  ooff  ppootteennttiiaall  iinnvveessttmmeennttss  aanndd  hhiigghh  ccoosstt  ooff  pprroojjeecctt  
ddeevveellooppmmeenntt,,  eexxtteerrnnaall  bbiillaatteerraall  aaiidd  nneeeeddss  ttoo  bbee  ccoollllaabboorraattiivvee  ttoo  ssuuppppoorrtt  tteecchhnniiccaall  pprroojjeeccttss  aanndd  
pprroovviiddee  ffeeaassiibbiilliittyy  aaddvviiccee  sseerrvviicceess  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  PPaacciiffiicc  IIssllaanndd  ccoouunnttrriieess..    

GGeennddeerr  iissssuueess  nneeeedd  ttoo  bbee  bbrroouugghhtt  iinnttoo  tthhee  mmaaiinnssttrreeaamm..  GGeennddeerr  eeqquuiittyy  aanndd  tthhee  rroollee  ooff  
wwoommeenn  iiss  uunniimmppoorrttaanntt  iinn  tthhee  sseennssee  tthhaatt  mmoosstt  PPaacciiffiicc  iissllaannddeerrss  ddoonn’’tt  ttrreeaatt  wwoommeenn  aass  cchhaatttteell  aass  
ssoommee  ooff  tthheessee  ootthheerr  ccoouunnttrriieess  ddoo,,  wwhheerree  tthheeyy  aanndd  cchhiillddrreenn  aarree  aassssiiggnneedd  tthhee  aarrdduuoouuss  ttaasskk  ooff  
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hhaauulliinngg  wwaatteerr  wwhhiillee  mmeenn  ssiitt  oonn  tthheeiirr  hhaauunncchheess..  BBuutt,,  ggeennddeerr  iissssuueess  rreemmaaiinn  ssiiggnniiffiiccaanntt  aanndd  
iimmppoorrttaanntt  oonn  tthhee  ssoocciiaall  ffrroonntt,,  ssuucchh  aass  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  hheeaalltthh,,  hhyyggiieennee,,  eedduuccaattiioonn,,  aanndd  ppooppuullaattiioonn  
ccoonnttrrooll,,  aa  bbrreeaakktthhrroouugghh  iiss  nneecceessssaarryy  iinn  rreeccooggnniizziinngg  tthhee  ppootteennttiiaall  rroollee  ooff  wwoommeenn  iinn  ppoolliittiiccss  aanndd  
tthhee  eeccoonnoommyy..  BBaarrrriieerrss  ttoo  wwoommeenn’’ss  ppaarrttiicciippaattiioonn  aass  eeqquuaallss  iinn  tthhee  ppoolliittiiccaall  aanndd  eeccoonnoommiicc  sspphheerree  
nneeeedd  ttoo  bbee  ggrraadduuaallllyy  eelliimmiinnaatteedd..  EEdduuccaattiioonn  iiss  ppeerrhhaappss  tthhee  mmoosstt  ppoowweerrffuull  ttoooollss  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd..    
  
WWaatteerr  aanndd  wwaasstteewwaatteerr  uuttiilliittiieess  wwiillll  uullttiimmaatteellyy  bbee  tthhee  bbeenneeffiicciiaarriieess  ffrroomm  pprroommoottiinngg  tthhee  
rroollee  ooff  wwoommeenn  iinn  tthhee  ccoonnttrrooll  ooff  ppooppuullaattiioonn  ggrroowwtthh,,  bbrrooaaddeenniinngg  tthhee  rreeaacchh  ooff  eedduuccaattiioonn,,  
aanndd  iimmpprroovviinngg  hheeaalltthh  iinnddiiccaattoorrss..  TThheessee  rreemmaaiinn  ccrriittiiccaall  iissssuueess  iinn  tthhee  PPaacciiffiicc,,  aanndd  tthhee  mmoosstt  
eeffffeeccttiivvee  ssttrraatteeggyy  ttoo  aaddddrreessss  tthheemm  rreemmaaiinnss  tthhrroouugghh  wwoommeenn,,  aanndd  ssttrreennggtthheenniinngg  wwoommeenn''ss  ssoocciiaall  
aanndd  eeccoonnoommiicc  rroollee  iinn  ssoocciieettyy..  WWaayyss  ooff  ddiirreeccttllyy  iinnfflluueenncciinngg  ppooppuullaattiioonn  ggrroowwtthh  rraatteess  tthhrroouugghh  
ppooppuullaattiioonn  ppoolliiccyy,,  ffaammiillyy  ppllaannnniinngg,,  aanndd  iimmpprroovveedd  aacccceessss  ooff  wwoommeenn  ttoo  hheeaalltthh  aanndd  eedduuccaattiioonn  
ooppppoorrttuunniittiieess  nneeeedd  ttoo  bbee  eexxpplloorreedd  aanndd  ssuuppppoorrtteedd  wwiitthh  ggoovveerrnnmmeennttss  aanndd  ootthheerr  pprroovviiddeerrss  ooff  
eexxtteerrnnaall  aassssiissttaannccee..  

FFrraaggiillee  eennvviirroonnmmeennttss  wwiillll  bbee  aaccttiivveellyy  pprrootteecctteedd  tthhrroouugghh  ppoolliiccyy  ssuuppppoorrtt  aanndd  
iinnvveessttmmeennttss..  GGiivveenn  tthhee  nnaarrrrooww  rreessoouurrccee  bbaassee  ooff  tthhee  PPaacciiffiicc  iissllaannddss,,  aanndd  tthhee  lliimmiitteedd  eeccoonnoommiicc  
ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  iinnvveessttmmeenntt,,  tthhee  pprriissttiinnee  eennvviirroonnmmeenntt  ooff  mmaannyy  ooff  tthhee  PPaacciiffiicc  IIssllaanndd  ccoouunnttrriieess  
rreemmaaiinnss  oouurr  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  ccoommppaarraattiivvee  aaddvvaannttaaggee..  EExxtteerrnnaall  bbiillaatteerraall  aaiidd  oorrggaanniizzaattiioonn  nneeeedd  
ttoo  uunnddeerrssccoorree  tthhiiss  iissssuuee  wwhhiillee  pprroovviiddiinngg  aassssiissttaannccee  ffoorr  iimmpprroovviinngg  iinnffrraassttrruuccttuurree,,  rreegguullaattoorryy  aanndd  
mmaannaaggeemmeenntt  ffrraammeewwoorrkkss  ttoo  eennssuurree  tthhee  pprrootteeccttiioonn  aanndd  ssuussttaaiinnaabbllee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  tthheessee  
eennvviirroonnmmeennttss,,  aanndd  ssuuppppoorrtt  ccoommmmuunniittyy  aawwaarreenneessss  aanndd  eedduuccaattiioonn  pprroojjeeccttss  wwhheerree  bbrrooaadd--bbaasseedd  
aaccttiioonn  aanndd  ppuubblliicc  ssuuppppoorrtt  aarree  rreeqquuiirreedd..  TThhee  PPaacciiffiicc  IIssllaannddss  ccoouunnttrriieess  hhoolldd  ssoommee  ooff  tthhee  wwoorrlldd''ss  
rriicchheesstt  ssiitteess  iinn  tteerrmmss  ooff  bbiiooddiivveerrssiittyy,,  aanndd  tthheerree  aarree  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  aattttrraaccttiinngg  ccooffiinnaanncciinngg,,  ee..gg..,,  
ffrroomm  tthhee  GGlloobbaall  EEnnvviirroonnmmeennttaall  FFaacciilliittyy,,  ffoorr  ccoonnsseerrvvaattiioonn  aanndd  pprrootteeccttiioonn  pprroojjeeccttss,,  wwhhiillee  
pprroovviiddiinngg  iinnffrraassttrruuccttuurree  aassssiissttaannccee  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  wwaatteerr  aanndd  wwaasstteewwaatteerr  uuttiilliittiieess  aanndd  tthhee  
sseerrvviicceess  tthheeyy  pprroovviiddee..  HHoowweevveerr,,  iitt  iiss  ccrriittiiccaall  tthhaatt  llooccaall  nnaattiioonnaall  aaggeenncciieess  sshhaarree  tthhee  ssaammee  ddeessiirree  
ttoo  pprreesseerrvvee  aanndd  pprrootteecctt  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt,,  wwhheenn  ccoonntteemmppllaattiinngg  eeccoonnoommiicc  ddeevveellooppmmeenntt  
pprroojjeeccttss..  AAnnyy  PPaacciiffiicc  iissllaanndd  pprroojjeecctt  ffoorr  ddeevveellooppmmeenntt  sshhoouulldd  ccoonnssiiddeerr  nnoott  oonnllyy  tthhee  eeccoonnoommiicc  
bbeenneeffiittss,,  bbuutt  tthhee  eennvviirroonnmmeennttaall,,  aanndd  ccuullttuurraallllyy  ssuussttaaiinnaabbllee  bbeenneeffiittss..    

WWaatteerr  aanndd  wwaasstteewwaatteerr  uuttiilliittiieess  mmuusstt  ssuuppppoorrtt  tthhee  rreedduuccttiioonn  ooff  PPoovveerrttyy  aammoonnggsstt  tthheeiirr  
ccuussttoommeerrss..    AAtt  tthhee  ccoouunnttrryy  lleevveell,,  tthhee  tthhrreeee  ppiillllaarrss  ooff  ppoovveerrttyy  rreedduuccttiioonn  ssttrraatteeggyy  ((pprroo--ppoooorr  
ssuussttaaiinnaabbllee  eeccoonnoommiicc  ggrroowwtthh,,  ssoocciiaall  ddeevveellooppmmeenntt,,  aanndd  ggoooodd  ggoovveerrnnaannccee))  sshhoouulldd  uunnddeerrppiinn  tthhee  
ddeessiiggnn  ooff  iinnffrraassttrruuccttuurree  ddeevveellooppmmeenntt  pprroojjeeccttss  aanndd  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  mmeeaassuurreess..  IInn  ppaarrttiiccuullaarr,,  
eennhhaanncciinngg  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  ggoovveerrnnaannccee  iiss  ccrriittiiccaall  ttoo  ppoovveerrttyy  rreedduuccttiioonn,,  wwhhiicchh  eexxppllaaiinnss  tthhee  
ccoonnttiinnuuiinngg  ffooccuuss  oonn  ppuubblliicc  sseeccttoorr  aanndd  ggoovveerrnnaannccee  rreeffoorrmmss..  CCuussttoommeerrss  ccaannnnoott  ppaayy  ffoorr  tthheeiirr  
uuttiilliittyy  sseerrvviicceess  iiff  tthheeyy  ddoonn’’tt  hhaavvee  ttnnee  ssoocciiaall  aanndd  iinnssttiittuuttiioonnaall  pprrooggrraammss  iinn  ppllaaccee  wwiitthh  wwhhiicchh  
ppoovveerrttyy  rreedduuccttiioonn  ccaann  ooccccuurr..  

EExxtteerrnnaall  bbiillaatteerraall  aaiidd  pprroojjeecctt  iinnvveessttmmeennttss  sshhoouulldd  eemmpphhaassiizzee  ppoovveerrttyy  rreedduuccttiioonn..  AAtt  tthhee  
iissllaanndd  lleevveell,,  aaiidd  sshhoouulldd  bbee  ggiivveenn  pprriioorriittyy  iinn  ((ii))  iinnvveessttmmeennttss  iinn  tthhee  ssoocciiaall  sseeccttoorr,,  ii..ee..,,  eedduuccaattiioonn,,  
hheeaalltthh,,  ppooppuullaattiioonn,,  ssoocciiaall  pprrootteeccttiioonn,,  aanndd  wwaatteerr  ssuuppppllyy  aanndd  ssaanniittaattiioonn;;  aanndd  ((iiii))  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  
pphhyyssiiccaall  iinnffrraassttrruuccttuurree  wwiitthh  aann  eemmpphhaassiiss  oonn  eennhhaanncciinngg  aacccceessssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  ppoooorr  ttoo  eesssseennttiiaall  
sseerrvviicceess..  IInn  aaddddiittiioonn,,  mmeeaassuurreess  ttoo  pprrootteecctt  aanndd  ccoonnsseerrvvee  tthhee  ffrraaggiillee  eennvviirroonnmmeenntt  wwiillll  bbee  
ssuuppppoorrtteedd  ttoo  pprrootteecctt  tthhee  rreessoouurrccee  bbaassee  ooff  tthhee  ppoooorr..    

SSttrraatteeggiicc  OObbjjeeccttiivveess  SSuuppppoorrtteedd  bbyy  WWaatteerr  aanndd  WWaasstteewwaatteerr  UUttiilliittiieess  
  
GGrraadduuaall  bbuutt  ssyysstteemmaattiicc  aanndd  lloonngg--tteerrmm  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  wwiillll  bbee  eemmpphhaassiizzeedd..  IInn  tteerrmmss  ooff  
ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg,,  tthheerree  iiss  aa  nneeeedd  ffoorr  tthhee  wwaatteerr  aanndd  wwaasstteewwaatteerr  uuttiilliittiieess  ttoo  wwoorrkk  wwiitthhiinn  tthhee  
rreeggiioonn  ((SSOOPPAACC,,  PPWWAA))  aanndd    ootthheerr  PPaacciiffiicc  IIssllaanndd  ccoouunnttrriieess  ttoo  ffoorrmmuullaattee  lloonngg--tteerrmm  ppllaannss  ffoorr  
bbuuiillddiinngg  tthhee  rreeqquuiirreedd  sskkiillllss  bbyy  ccoommbbiinniinngg  ttrraaiinniinngg,,  eexxppoossuurree  ttoo  ootthheerr  ssyysstteemmss,,  ccoonnssuullttaannccyy,,  
lleeaarrnniinngg--bbyy--ddooiinngg,,  aanndd  iinnssttiittuuttiioonnaall  ttwwiinnnniinngg  aarrrraannggeemmeennttss..  SSuucchh  ppllaannss  sshhoouulldd  iiddeennttiiffyy  tthhee  
mmiilleessttoonneess  ffoorr  eeaacchh  ssttaaggee  ooff  sskkiillll  ddeevveellooppmmeenntt,,  eemmpphhaassiizziinngg  ssmmaallll  bbuutt  ssuucccceessssffuull  sstteeppss  aatt  tthhee  
ssttaarrtt  aanndd  mmoovviinngg  pprrooggrreessssiivveellyy  ttoo  llaarrggeerr  oonneess..  SSuucchh  ppllaannss  ccaann  gguuiiddee  tthhee  aaccttiivviittiieess  ooff  vvaarriioouuss  
eexxtteerrnnaall  ffuunnddiinngg  aaggeenncciieess  oovveerr  ttiimmee,,  aanndd  eennssuurree  bbeetttteerr  aaiidd  ccoooorrddiinnaattiioonn  aanndd  ppllaannnniinngg..  AAtt  tthhee  
pprroojjeecctt  lleevveell,,  ccoonnssuullttaannttss’’  tteerrmmss  ooff  rreeffeerreennccee  sshhoouulldd  rroouuttiinneellyy  iinncclluuddee  sskkiillll  ttrraannssffeerr  aass  ppaarrtt  ooff  
tthhee  eexxppeecctteedd  oouuttppuutt,,  wwiitthh  cclleeaarr  iinnddiiccaattoorrss  ffoorr  aaccccoommpplliisshhmmeenntt  ooff  tthhiiss  rreessuulltt..  AAccccoorrddiinnggllyy,,  
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ccoonnssuullttaannttss  wwiillll  nneeeedd  ttoo  bbee  sseelleecctteedd  nnoott  oonnllyy  ffoorr  tthheeiirr  tteecchhnniiccaall  qquuaalliiffiiccaattiioonnss,,  bbuutt  aallssoo  ffoorr  tthheeiirr  
aabbiilliittyy  ttoo  gguuiiddee,,  ccooaacchh,,  aanndd  mmeennttoorr  llooccaall  ccoouunntteerrppaarrttss..    DDoommeessttiicc  ccoonnssuullttaannttss  sshhoouulldd  bbee  uusseedd  
mmoorree  oofftteenn,,  ffoorr  eexxaammppllee,,  aass  lloonngg--tteerrmm  uunnddeerrssttuuddiieess  ooff  iinntteerrnnaattiioonnaall  ccoonnssuullttaannttss..  
  
IInnffrraassttrruuccttuurree  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  eeffffiicciieenntt  ooppeerraattiioonn  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  wwiillll  rreemmaaiinn  aa  bbaassiicc  
pprriioorriittyy  ffoorr  tthhee  wwaatteerr  aanndd  wwaasstteewwaatteerr  uuttiilliittiieess..  BBeetttteerr  iinnffrraassttrruuccttuurree  iimmpprroovveess  aacccceessss  ooff  tthhee  
ppoooorr  ttoo  pprriivvaattee  mmaarrkkeettss  aanndd  ppuubblliicc  sseerrvviicceess,,  wweeaakkeennss  mmoonnooppoolliissttiicc  eexxppllooiittaattiioonn,,  aanndd  ffaacciilliittaatteess  
tthhee  ffllooww  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  aawwaarreenneessss..  IInnffrraassttrruuccttuurree  ddeevveellooppmmeenntt  iiss  ccrriittiiccaallllyy  lliinnkkeedd  ttoo  pprriivvaattee  
sseeccttoorr  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  eeccoonnoommiicc  ggrroowwtthh  aass  iitt  hheellppss  rreedduuccee  mmaarrkkeett  iimmppeerrffeeccttiioonnss  aanndd  
ssttiimmuullaatteess  tthhee  ffrreeee  ppllaayy  ooff  tthhee  mmaarrkkeett..  BBaasseedd  oonn  lleessssoonnss  lleeaarrnneedd  ffrroomm  ppaasstt  eexxppeerriieennccee,,  
ssppeecciiaall  aatttteennttiioonn  wwiillll  bbee  ppaaiidd  ttoo  mmaaiinntteennaannccee  ooff  iinnffrraassttrruuccttuurree,,  aass  iitt  bbrriinnggss  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  hhiigghheerr  
rreettuurrnnss  oonn  iinnvveessttmmeennttss  ccoommppaarreedd  wwiitthh  iinnvveessttmmeennttss  iinn  nneeww  iinnffrraassttrruuccttuurree..  GGiivveenn  tthhee  ssmmaallll  ssiizzee  
ooff  mmaarrkkeettss  aanndd  ggeeooggrraapphhiicc  ddiiffffiiccuullttiieess,,  tthhee  ppuubblliicc  sseeccttoorr  wwiillll  hhaavvee  aa  ccoonnttiinnuuiinngg  rroollee  iinn  
iinnffrraassttrruuccttuurree  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  ooppeerraattiioonnss..  HHoowweevveerr,,  ttoo  oobbttaaiinn  hhiigghheerr  ooppeerraattiioonnaall  eeffffiicciieenncciieess,,  
PPuubblliicc--pprriivvaattee  ppaarrttnneerrsshhiippss  iinn  iinnffrraassttrruuccttuurree  ddeevveellooppmmeenntt  wwiillll  bbee  ssuuppppoorrtteedd  wwhheerree  ffeeaassiibbllee..  
PPrriivvaattee  sseeccttoorr  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  iinnffrraassttrruuccttuurree  ddeevveellooppmmeenntt  wwiillll  bbee  pprroommootteedd  bbyy  uunnbbuunnddlliinngg  
iinnffrraassttrruuccttuurree  ooppeerraattiioonnss,,  wwhheerreevveerr  ppoossssiibbllee,,  iimmpprroovviinngg  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  rreeqquuiirreedd  lloonngg--tteerrmm  
ffiinnaanncciinngg,,  aanndd  ddeevveellooppiinngg  aapppprroopprriiaattee  ppoolliiccyy  aanndd  rreegguullaattoorryy  eennvviirroonnmmeennttss..  IInn  tteerrmmss  ooff  rreeffoorrmm  
ooff  ppuubblliicc  sseeccttoorr  aaggeenncciieess  iinnvvoollvveedd  iinn  iinnffrraassttrruuccttuurree,,  eemmpphhaassiiss  wwiillll  bbee  oonn  iinnccrreeaassiinngg  mmaannaaggeerriiaall  
aanndd  ffiinnaanncciiaall  aauuttoonnoommyy,,  aaccccoouunnttaabbiilliittyy,,  aanndd  lloonngg  tteerrmm  ooppeerraattiioonn  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  iinncclluuddiinngg  
rreenneewwaall  aanndd//oorr  rreeppllaacceemmeenntt..  
  
WWaatteerr  aanndd  wwaasstteewwaatteerr  uuttiilliittiieess  nneeeedd  ttoo  ssuuppppoorrtt  iinnffrraassttrruuccttuurree  ddeevveellooppmmeenntt  wwhhiicchh  
ffooccuusseess  oonn  tteelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss,,  aanndd  IITT..    IInn  vviieeww  ooff  tthhee  ddiissppeerrssiioonn  aanndd  rreemmootteenneessss  ooff  tthhee  
PPaacciiffiicc  IIssllaanndd  uuttiilliittiieess,,  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tteelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  aanndd  IITT  wwiillll  hheellpp  iimmpprroovvee  aacccceessss  
aanndd  bbuussiinneessss  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  aanndd  rreedduuccee  ccoossttss..  TThhee  PPaacciiffiicc  IIssllaanndd  ccoouunnttrriieess  sshhoouulldd  aallssoo  bbee  
hhaarrnneessssiinngg  tthhee  ppoowweerr  ooff  tteelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  aanndd  IITT  ffoorr  hheeaalltthh  aanndd  eexxtteennssiioonn  ooff  sseerrvviicceess,,  
ddiissttaannccee  eedduuccaattiioonn,,  aanndd  mmoonniittoorriinngg  ooff  tteecchhnniiccaall  aaccttiivviittiieess  tthhaatt  mmiigghhtt  bbee  ssuuppppoorrttiivvee  ooff  uuttiilliittyy  
iinnffrraassttrruuccttuurree  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt..  
  
SSttrreennggtthheenn  tthhee  iinntteerrffaaccee  aanndd  ccoollllaabboorraattiioonn  bbeettwweeeenn  PPaacciiffiicc  IIssllaanndd  uuttiilliittiieess  aanndd  NNGGOOss  
aanndd  cciivviill  ssoocciieettyy  ggrroouuppss..  IInnffrraassttrruuccttuurree  ddeevveellooppmmeenntt  mmuusstt  bbee  ppaarrttiicciippaattoorryy  aanndd  iinncclluussiivvee..  
TThhiiss  iiss  ppaarrttiiccuullaarrllyy  ssoo  iiff  tthhee  bbeenneeffiittss  ooff  wwaatteerr  aanndd  wwaasstteewwaatteerr  ddeevveellooppmmeenntt  aarree  ttoo  bbee  sshhaarreedd  
mmoorree  eeqquuiittaabbllyy  tthhaann  iinn  tthhee  ppaasstt  iinn  tthhee  PPaacciiffiicc..  NNGGOOss  hhaavvee  ddeemmoonnssttrraatteedd  tthhee  ccrriittiiccaall  rroollee  tthheeyy  
ccaann  ppllaayy  iinn  ffaacciilliittaattiinngg  ggrraassssrroooottss  ffeeeeddbbaacckk  aanndd  aaddvviiccee,,  iimmpprroovviinngg  ttrraannssppaarreennccyy,,  ggeenneerraattiinngg  
ccoommmmuunniittyy  aawwaarreenneessss,,  aanndd  hhaarrnneessssiinngg  ppeeooppllee''ss  ppoowweerr  eeffffeeccttiivveellyy..  NNGGOOss  aanndd  cciivviill  ssoocciieettyy  
ggrroouuppss  hhaavvee  wwiiddeellyy  eessttaabblliisshheedd  tthheeiirr  ccaappaabbiilliittyy  ttoo  mmoobbiilliizzee  ccoommmmuunniittiieess,,  ggeenneerraattee  ccoommmmuunniittyy  
ppaarrttiicciippaattiioonn  aanndd  ddeevveelloopp  ccoommmmuunniittyy  mmoovveemmeennttss,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  ffoorr  aaddddrreessssiinngg  ppoovveerrttyy..  IItt  iiss  
tthheerreeffoorree  eesssseennttiiaall  tthhaatt  uuttiilliittiieess  ccoommee  ttoo  vviieeww  NNGGOOss  aanndd  cciivviill  ssoocciieettyy  ggrroouuppss  aass  ppaarrttnneerrss  iinn  
ddeevveellooppmmeenntt,,  aanndd  mmaakkee  ssttrreennuuoouuss  eeffffoorrtt  ttoo  iimmpprroovvee  iinnffoorrmmaattiioonn  sshhaarriinngg,,  eedduuccaattiioonn,,  
ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  aanndd  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  uuttiilliittyy--lleedd  ddeevveellooppmmeenntt  aaccttiivviittiieess  aanndd  pprrooggrraammss..    WWaatteerr  
aanndd  wwaasstteewwaatteerr  uuttiilliittiieess,,  oonn  tthheeiirr  ppaarrtt,,  sshhoouulldd  sseeeekk  ttoo  ccoonnssuulltt  mmoorree  wwiiddeellyy  wwiitthh  NNGGOOss  aanndd  cciivviill  
ssoocciieettyy  ggrroouuppss  iinn  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  pprrooggrraammss  aanndd  pprroojjeeccttss  iitt  ssuuppppoorrttss  iinn  eeaacchh  PPaacciiffiicc  IIssllaanndd  
ccoouunnttrryy..    TThheeyy  sshhoouulldd  aallssoo  aassssiisstt  ggoovveerrnnmmeennttss  ((wwhheerree  ppoossssiibbllee))  ttoo  wwoorrkk  mmoorree  aaccttiivveellyy  wwiitthh  
NNGGOOss  iinn  tthhee  ddeelliivveerryy  ooff  eesssseennttiiaall  wwaatteerr  aanndd  wwaasstteewwaatteerr  sseerrvviicceess  ppaarrttiiccuullaarrllyy  ttoo  rruurraall  
ccoommmmuunniittiieess,,  wwhheerree  NNGGOOss  ggeenneerraallllyy  hhaavvee  aa  bbeetttteerr  ccoommppaarraattiivvee  aaddvvaannttaaggee  tthhaann  ggoovveerrnnmmeennttss  
iinn  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy..  WWaatteerr  aanndd  wwaasstteewwaatteerr  uuttiilliittiieess  mmaayy  oofftteenn  hhaavvee  eexxppeerrttiissee  iinn  uurrbbaann  sseeccttoorrss  
wwhhiicchh  aarree  ddiirreeccttllyy  ttrraannssffeerraabbllee  ttoo  rruurraall  aapppplliiccaattiioonnss..      
  
TThhee  ssuucccceessss  ooff  aannyy  pprrooggrraammss  mmuusstt  bbee  jjuuddggeedd  oovveerr  tthhee  lloonnggeerr  tteerrmm..  SSuussttaaiinnaabbllee  cchhaannggee  
mmuusstt  bbee  eevvoolluuttiioonnaarryy  iinn  nnaattuurree,,  aalllloowwiinngg  ttiimmee  ffoorr  iinntteerrnnaalliizzaattiioonn  aanndd  iinnssttiittuuttiioonnaalliizzaattiioonn  ooff  nneeww  
mmooddeess  ooff  bbeehhaavviioorr  aanndd  ooppeerraattiioonn..  TThhee  pprrooggrraammss  mmuusstt  aallssoo  bbee  aa  ccoonnttiinnuuoouuss  lleeaarrnniinngg  pprroocceessss,,  
aaddjjuussttiinngg  ttoo  aanndd  ccooppiinngg  wwiitthh  llooccaall,,  rreeggiioonnaall,,  aanndd  gglloobbaall  cchhaannggeess..  MMaajjoorr  cchhaannggeess  aarree  iinnddeeeedd  
ttaakkiinngg  ppllaaccee  iinn  mmaannyy  ooff  tthhee  PPaacciiffiicc  IIssllaanndd  ccoouunnttrriieess,,  aanndd  uuttiilliittiieess,,  aanndd  tthhiiss  iiss  ppaarrttllyy  eevviiddeenncceedd  
bbyy  ggrreeaatteerr  ffiissccaall  ddiisscciipplliinnee,,  mmoorree  ooppeennnneessss  ttoo  eexxtteerrnnaall  iinnvveessttmmeenntt,,  ggrreeaatteerr  pprrooffeessssiioonnaalliissmm  iinn  
ppuubblliicc  sseerrvviiccee,,  aanndd  ggoovveerrnnmmeennttss  wwiitthhddrraawwiinngg  ffrroomm  aarreeaass  tthhaatt  aarree  bbeetttteerr  lleefftt  ttoo  tthhee  pprriivvaattee  
sseeccttoorr..    
  
WWaatteerr  aanndd  wwaasstteewwaatteerr  uuttiilliittiieess  mmuusstt  bbee  pprreeppaarreedd  ttoo  aaddddrreessss  tthheessee  ssiixx  ccoommmmoonn  
vvaarriiaabblleess..      ((ii))  vvuullnneerraabbiilliittyy  ooff  tthhee  PPaacciiffiicc  iissllaanndd  eeccoonnoommiieess,,  bbeeccaauussee  ooff  oouurr  rreemmoottee  llooccaattiioonnss,,  
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nnaarrrrooww  rreessoouurrccee  bbaassee,,  ssuusscceeppttiibbiilliittyy  ttoo  nnaattuurraall  ddiissaasstteerrss,,  aanndd  tthhee  iinnfflluueennccee  ooff  tthhee  gglloobbaall  
mmaarrkkeettss;;  ((iiii))  ppoolliittiiccaall  iinnssttaabbiilliittyy  aanndd  ggoooodd  ggoovveerrnnaannccee;;  ((iiiiii))  lliimmiitteedd  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  sskkiilllleedd  hhuummaann  
rreessoouurrcceess;;  ((iivv))  tthhee  wwiiddee  rraannggee  ooff  ssoocciioo--ccuullttuurraall  ffaaccttoorrss  iinnfflluueenncciinngg  ppoolliittiiccss  aanndd  pprroodduuccttiivviittyy;;  ((vv))  
rriissiinngg  ppooppuullaattiioonn  ggrroowwtthh  rraatteess;;  aanndd  ((vvii))  iinnaaddeeqquuaaccyy  ooff  pphhyyssiiccaall,,  tteecchhnnoollooggiiccaall  aanndd  ffiinnaanncciiaall  
llooccaall  iinnffrraassttrruuccttuurree  nneecceessssaarryy  ttoo  hhaavvee  ssuussttaaiinnaabbllee  ggrroowwtthh..  
  
IImmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aannyy  WWaatteerr--WWaasstteewwaatteerr  ddeevveellooppmmeenntt  ssttrraatteeggyy  mmuusstt  iinnccoorrppoorraattee  tthhee  
ffoolllloowwiinngg  lleessssoonnss..  TThhee  mmoosstt  ssiiggnniiffiiccaanntt  aarree  tthhee  nneeeedd  ((ii))  ffoorr  tthhee  PPaacciiffiicc  IIssllaanndd  uuttiilliittiieess  ttoo  hhaavvee  
ssttrroonnggeerr  oowwnneerrsshhiipp  ooff  ppoolliiccyy  rreeffoorrmm  aanndd  iinnvveessttmmeenntt  pprrooggrraammss,,  ((iiii))  ttoo  ddeessiiggnn  ddeevveellooppmmeenntt  
pprroojjeeccttss,,  aanndd  pprrooggrraammss  ttaakkiinngg  iinnttoo  aaccccoouunntt  tthhee  llooccaall  ccuullttuurree  aanndd  llooccaall  ccaappaacciittiieess,,  ((iiiiii))  ttoo  ppaaccee  
aanndd  sseeqquueennccee  tteecchhnniiccaall,,  mmaannaaggeerriiaall,,  aanndd  eeccoonnoommiicc  rreeffoorrmmss  ttoo  eennssuurree  eeffffeeccttiivvee  
iinnssttiittuuttiioonnaalliizzaattiioonn,,  aanndd  ((iivv))  ttoo  uussee  eexxtteerrnnaall  ccoonnssuullttaannttss  jjuuddiicciioouussllyy  wwiitthhoouutt  ccrreeaattiinngg  
ddeeppeennddeenncciieess..  
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66..  SSTTRRAATTEEGGIICC  AACCTTIIOONN  PPLLAANN    
GGUUIIDDIINNGG  PPRRIINNCCIIPPLLEE  11::  

NNAATTIIOONNAALL  WWAATTEERR  AANNDD  WWAASSTTEEWWAATTEERR  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  PPOOLLIICCIIEESS  AANNDD  RREEGGUULLAATTIIOONNSS  
WWIILLLL  BBEE  AAPPPPRROOPPRRIIAATTEE  AANNDD  AACCCCEEPPTTAABBLLEE  TTOO  TTHHEE  PPEEOOPPLLEE  AANNDD  CCUULLTTUURREESS  OOFF  TTHHEE  
PPAACCIIFFIICC  IISSLLAANNDDSS..  

PPoolliiccyy  11..11::  GGoovveerrnnmmeennttss  wwiillll  ccoonnssiiddeerr  tthhee  wwaatteerr  aanndd  wwaasstteewwaatteerr  sseeccttoorr  aass  aa  pprriioorriittyy  ffoorr  
iimmpprroovveemmeenntt  aanndd  iinnvveessttmmeenntt..  

PPoolliiccyy  11..22::  GGoovveerrnnmmeennttss  wwiillll  ddeevveelloopp  nnaattiioonnaall  wwaatteerr  aanndd  wwaasstteewwaatteerr  ppoolliicciieess  aanndd  rreegguullaattiioonnss  
tthhaatt  aarree  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  iinntteerrnnaattiioonnaall  aanndd  nnaattiioonnaall  llaawwss,,  rreegguullaattiioonnss,,  tteecchhnniiccaall  ssttaannddaarrddss,,  aanndd  
oobblliiggaattiioonnss..  

PPoolliiccyy  11..33::  GGoovveerrnnmmeennttss  wwiillll  ddeevveelloopp  aanndd  iimmpplleemmeenntt  aapppprroopprriiaattee  wwaatteerr  aanndd  wwaasstteewwaatteerr  --  aanndd  
aassssoocciiaatteedd  --  rreegguullaattoorryy  ffrraammeewwoorrkkss,,  ccoommpplliiaannccee  aanndd  eennffoorrcceemmeenntt  rreeqquuiirreemmeennttss  tthhaatt  bbeenneeffiitt  
tthhee  ssppeecciiffiicc  ccuullttuurreess,,  ccuussttoommss,,  eeccoonnoommiieess  aanndd  eennvviirroonnmmeenntt  ooff  tthhee  ppeeooppllee  ooff  tthhee  PPaacciiffiicc..  

PPoolliiccyy  11..44::  GGoovveerrnnmmeenntt  rreegguullaattiioonnss  wwiillll  rreeqquuiirree  rreegguullaarr  ssyysstteemm  ppeerrffoorrmmaannccee  rreeppoorrttiinngg..  

PPoolliiccyy  11..55::  GGoovveerrnnmmeennttss  aanndd  rreeggiioonnaall  oorrggaanniissaattiioonnss  wwiillll  ccoo--ooppeerraattee  ttoo  ddeevveelloopp  aanndd  ssuussttaaiinn  
rreeggiioonnaall  aanndd  nnaattiioonnaall  ccaappaacciittiieess  iinn  ccoommpplliiaannccee  mmoonniittoorriinngg,,  iinncclluuddiinngg  tteecchhnniiccaall  aanndd  ffiinnaanncciiaall  
rreessoouurrcceess  aanndd  ddaattaa  aaccqquuiissiittiioonn..  

PPoolliiccyy  11..66::  GGoovveerrnnmmeenntt  aanndd  sseerrvviiccee  pprroovviiddeerr  ddeecciissiioonnss  oonn  wwaatteerr  aanndd  wwaasstteewwaatteerr  
mmaannaaggeemmeenntt  wwiillll  bbee  ttrraannssppaarreenntt  ttoo  iimmpprroovvee  aaccccoouunnttaabbiilliittyy,,  ddoonnoorr  aanndd  iinnvveessttoorr  aacccceeppttaannccee..  

PPoolliiccyy  11..77::  GGoovveerrnnmmeennttss  aanndd  rreeggiioonnaall  oorrggaanniissaattiioonnss,,  tthhee  pprriivvaattee  sseeccttoorr  aanndd  NNGGOOss  wwiillll  aaccttiivveellyy  
ccoo--ooppeerraattee  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  wwaatteerr  aanndd  wwaasstteewwaatteerr  mmaannaaggeemmeenntt  ppoolliicciieess  aanndd  ppllaannss  aarree  
iinntteeggrraatteedd  iinnttoo  tthhee  nnaattiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt  ppoolliicciieess  aanndd  ppllaannss  aanndd  ootthheerr  ccrroossss--sseeccttoorraall  iinniittiiaattiivveess..  

  
OOVVEERRAALLLL  OOUUTTCCOOMMEE::  

AApppprroopprriiaattee  aanndd  aacccceeppttaabbllee  iinntteeggrraatteedd  nnaattiioonnaall  wwaatteerr  aanndd  wwaasstteewwaatteerr  mmaannaaggeemmeenntt  
ppoolliicciieess  aanndd  rreegguullaattiioonnss  iinn  ppllaaccee..  

PPrrooppoosseedd  AAccttiioonnss  RReessppoonnssiibbiilliittyy  

11..  PPrreeppaarree  ppoolliiccyy  oorr  iissssuueess  ppaappeerr  oonn  tthhee  nneeeedd  ffoorr  
pprriioorriittiizziinngg    wwaatteerr,,  aanndd  wwaasstteewwaatteerr  sseeccttoorr  ffoorr  
iimmpprroovveemmeennttss,,  ccrroossss  --sseeccttoorraall  aaccttiioonnss  aanndd  iinntteeggrraattiioonn  iinnttoo  
nnaattiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss..  

GGoovveerrnnmmeenntt  ddeeppaarrttmmeennttss  
SSeerrvviiccee  pprroovviiddeerrss  

22..  EEdduuccaattiioonn  aanndd  aawwaarreenneessss  oonn  ppoolliicciieess  aanndd  rreegguullaattiioonnss  
aaccrroossss  aallll  sseeccttoorrss  wwiitthh  ssppeecciiaall  ffooccuuss  oonn  ddeecciissiioonn  mmaakkeerrss..  

GGoovveerrnnmmeennttss  

33..  IIddeennttiiffyy  aanndd  rreevviieeww  ppoolliicciieess  aanndd  rreegguullaattiioonnss  oonn  rreeggiioonnaall  
aanndd  nnaattiioonnaall  lleevveell  aanndd  iinnvvoollvvee  ssttaakkeehhoollddeerrss  aanndd  rreeggiioonnaall  
oorrggaanniizzaattiioonnss  

RReeggiioonnaall  oorrggaanniizzaattiioonnss  
GGoovveerrnnmmeennttss  

44..    RReevviieeww  rreegguullaattiioonnss  ffrroomm  ootthheerr  ccoouunnttrriieess  aanndd  iiddeennttiiffyy  
tthhoossee  ssuuiittaabbllee  aass  mmooddeellss  ffoorr  PPaacciiffiicc  IIssllaanndd  CCoouunnttrriieess..  

RReeggiioonnaall  oorrggaanniizzaattiioonnss  

55..  OOrrggaanniizzee  aa  rreevviieeww  mmeeeettiinngg  iinnvvoollvviinngg  aallll  sseeccttoorrss,,  ttoo  
aaggrreeee  oonn  tthhee  nneeeedd  oorr  ootthheerrwwiissee,,  ffoorr  nnaattiioonnaall  rreegguullaattiioonnss  
aanndd  ttoo  rreeccoommmmeenndd  aapppprroopprriiaattee  aaccttiioonnss..  

GGoovveerrnnmmeennttss  

66..  IImmpplleemmeenntt  rreeccoommmmeennddaattiioonnss..  GGoovveerrnnmmeennttss  

77..  EEssttaabblliisshh  aapppprroopprriiaattee  gguuiiddeelliinneess  aanndd  ssyysstteemmss  ffoorr  
rreeppoorrttiinngg  oonn  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy,,  aanndd  eennffoorrcceemmeenntt  ooff  
rreegguullaattiioonnss..  

GGoovveerrnnmmeennttss  

  



  

  4455

GGUUIIDDIINNGG  PPRRIINNCCIIPPLLEE  22::  

AAPPPPRROOPPRRIIAATTEE  NNAATTIIOONNAALL  IINNSSTTIITTUUTTIIOONNSS,,  IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURREE  AANNDD  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  
WWIILLLL  SSUUPPPPOORRTT  SSUUSSTTAAIINNAABBLLEE  WWAATTEERR  AANNDD  WWAASSTTEEWWAATTEERR  MMAANNAAGGEEMMEENNTT..  

PPoolliiccyy  22..11::  GGoovveerrnnmmeennttss  wwiillll  rreevviieeww  aanndd  ssppeecciiffyy  rroolleess  ooff,,  aanndd  ffaacciilliittaattee  ccoooorrddiinnaattiioonn  bbeettwweeeenn  
eexxiissttiinngg  aaggeenncciieess,,  aanndd  wwhheerree  aapppprroopprriiaattee,,  ccrreeaattee  ssppeecciiffiicc  rreessppoonnssiibbllee  aaggeenncciieess  ffoorr  wwaatteerr  aanndd  
wwaasstteewwaatteerr  mmaannaaggeemmeenntt..  

PPoolliiccyy  22..22::  GGoovveerrnnmmeennttss  wwiillll  eennssuurree  tthhaatt  wwaatteerr  aanndd  wwaasstteewwaatteerr  tteecchhnnoollooggiieess  aanndd  rreellaatteedd  
iinnffrraassttrruuccttuurree  aarree  aapppprroopprriiaattee  ttoo  mmeeeett  nnaattiioonnaall  aanndd  llooccaall  pprriioorriittiieess  aanndd  nneeeeddss,,  wwiitthhiinn  tthhee  
ccoonnssttrraaiinnttss  ooff  aavvaaiillaabbllee  ffiinnaannccee  aanndd  ootthheerr  rreessoouurrcceess,,  wwhhiillee  rreeccooggnniizziinngg  tthhee  nneeeedd  ffoorr  pprrootteeccttiioonn  
ooff  hhuummaann  hheeaalltthh  aanndd  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt..  

PPoolliiccyy  22..33::  GGoovveerrnnmmeennttss,,  sseerrvviiccee  pprroovviiddeerrss,,  iinnssttiittuuttiioonnss  aanndd  rreeggiioonnaall  oorrggaanniizzaattiioonnss  wwiillll  
ccoollllaabboorraattee  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  rreeggiioonn  ttoo  iimmpprroovvee  ttiimmeellyy  aacccceessss  vvoo  aanndd  sshhaarriinngg  ooff  aavvaaiillaabbllee  ddaattaa  
aanndd  rreesseeaarrcchh  oonn  aapppprroopprriiaattee  wwaatteerr  aanndd  wwaasstteewwaatteerr  tteecchhnnoollooggiieess  aanndd  tthhee  ddiisssseemmiinnaattiioonn  aanndd  
iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  wwiissee  pprraaccttiiccee  gguuiiddeelliinneess..  

PPoolliiccyy  22..44::  WWaatteerr  aanndd  wwaasstteewwaatteerr  rreedduuccttiioonn  ((wwaatteerr  ddeemmaanndd  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  ccoonnsseerrvvaattiioonn,,  
zzeerroo  ddiisscchhaarrggee  ttooiilleettss))  aanndd  rreeuussee  ssttrraatteeggiieess  wwiillll  bbee  ddeevveellooppeedd  aanndd  aaddoopptteedd  bbyy  ggoovveerrnnmmeennttss  
wwiitthhoouutt  ccoommpprroommiissiinngg  ppuubblliicc  hheeaalltthh..  

PPoolliiccyy  22..  55::  GGoovveerrnnmmeennttss  aanndd  rreeggiioonnaall  oorrggaanniizzaattiioonnss  wwiillll  ccoo--ooppeerraattee  ttoo  ddeevveelloopp  aanndd  ssuussttaaiinn  
rreeggiioonnaall  aanndd  nnaattiioonnaall  wwaatteerr  aanndd  wwaasstteewwaatteerr  qquuaalliittyy  mmoonniittoorriinngg  pprrooggrraammss  aanndd  tthhee  uussee  ooff  tthhiiss  
iinnffoorrmmaattiioonn  ((ee..gg..  bbeenncchhmmaarrkkiinngg))  ttoo  iimmpprroovvee  wwaatteerr  aanndd  wwaasstteewwaatteerr  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  
eennvviirroonnmmeennttaall  pprrootteeccttiioonn..  

PPoolliiccyy  22..66::  GGoovveerrnnmmeennttss,,  rreeggiioonnaall  oorrggaanniizzaattiioonnss  aanndd  ootthheerr  ssttaakkeehhoollddeerrss  wwiillll  ccooooppeerraattee  ttoo  
ddeevveelloopp  iinntteeggrraatteedd  wwaatteerr  aanndd  wwaasstteewwaatteerr  mmaannaaggeemmeenntt  ppllaannss  ttoo  eeffffeeccttiivveellyy  aaddddrreessss  tthhee  
iimmppaaccttss  ooff  ccoonnttiinnggeenncciieess,,  eemmeerrggeenncciieess  aanndd  ddiissaasstteerrss..    

OOVVEERRAALLLL  OOUUTTCCOOMMEE::  
  
SSuussttaaiinnaabbllee  wwaatteerr  aannff  wwaasstteewwaatteerr  mmaannaaggeemmeenntt  tthhrroouugghh  tthhee  uussee  ooff  aapppprroopprriiaattee  
iinnssttiittuuttiioonnss,,  iinnffrraassttrruuccttuurree  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn..    
  

PPrrooppoosseedd  AAccttiioonnss  RReessppoonnssiibbiilliittyy  

11..  IIddeennttiiffyy::  
––  tthhee  kkeeyy  aaggeenncciieess  //ssttaakkeehhoollddeerrss  iinnvvoollvveedd  wwiitthh  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  
ooff  wwaatteerr  aanndd  wwaasstteewwaatteerr,,  aanndd  eennvviirroonnmmeennttaall  hheeaalltthh  
––  tthheeiirr  rroolleess  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  
––  aaccttiivviittiieess  tthheeyy  uunnddeerrttaakkee  iinn  wwaatteerr,,  wwaasstteewwaatteerr,,  aanndd  
eennvviirroonnmmeennttaall  hheeaalltthh  
––  lleeaadd  aaggeenncciieess  ffoorr  ssppeecciiffiicc  nnaattiioonnaall  aaccttiivviittiieess..  

GGoovveerrnnmmeennttss  

22..  EEssttaabblliisshh  mmeecchhaanniissmm  ffoorr  mmaaiinntteennaannccee  ooff  ddaattaa  ccoolllleeccttiioonn,,  oonn  
wwaatteerr  aanndd  wwaasstteewwaatteerr  mmaannaaggeemmeenntt  ((ssttaannddaarrddss,,  rreegguullaattiioonnss,,  
aanndd  mmoonniittoorriinngg))  aanndd  eennvviirroonnmmeennttaall  hheeaalltthh  iimmppaaccttss..  
  

GGoovveerrnnmmeennttss  
RReeggiioonnaall  oorrggaanniizzaattiioonnss  
UUNN  aanndd  ddoonnoorr  
aaggeenncciieess  
NNGGOO''ss  

33..  DDeevveelloopp  nnaattiioonnaall  gguuiiddeelliinneess  oonn  wwiissee  pprraaccttiiccee  aapppprrooaacchheess  ttoo  
aasssseessssiinngg  aanndd  mmaannaaggiinngg  wwaatteerr  aanndd  wwaasstteewwaatteerr  ssyysstteemm  
rreeqquuiirreemmeennttss,,  tthhaatt  iinnccoorrppoorraattee  ssoouunndd  eennvviirroonnmmeennttaall  hheeaalltthh  
pprriinncciipplleess..  

GGoovveerrnnmmeennttss  
RReeggiioonnaall  oorrggaanniizzaattiioonnss  

44..  RReevviieeww  eexxiissttiinngg  wwaatteerr  aanndd  wwaasstteewwaatteerr  tteecchhnnoollooggiieess  aanndd  
iinnffrraassttrruuccttuurree  aanndd  rreeccoommmmeenndd  ssttrraatteeggiieess  ffoorr  iimmpprroovveemmeenntt..  
  

GGoovveerrnnmmeennttss  
SSeerrvviiccee  pprroovviiddeerrss  
NNGGOOss  
RReeggiioonnaall  oorrggaanniizzaattiioonnss  
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PPrrooppoosseedd  AAccttiioonnss  RReessppoonnssiibbiilliittyy  

55..  DDeevveelloopp  aa  nnaattiioonnaall  mmoonniittoorriinngg  ccaappaacciittyy,,  bbuuiillddiinngg  oonn  eexxiissttiinngg  
aanndd  nneeww  rreessoouurrcceess,,  ttoo  pprroovviiddee  iinniittiiaall  bbaasseelliinnee  ddaattaa,,  aanndd  lloonngg--
tteerrmm  qquuaalliittyy  aassssuurraannccee..  

GGoovveerrnnmmeennttss  
NNGGOOss  
RReeggiioonnaall  oorrggaanniizzaattiioonnss  

66..  PPrroommoottee  aawwaarreenneessss  ooff  lliinnkkss  bbeettwweeeenn  aanndd  mmeeaannss  ooff  
iinntteeggrraattiioonn  ooff,,  wwaatteerr  aanndd    wwaasstteewwaatteerr  mmaannaaggeemmeenntt  ppllaannss  ttoo  
eeffffeeccttiivveellyy  aaddddrreessss  ccoonnttiinnggeenncciieess,,  eemmeerrggeenncciieess,,  aanndd  ddiissaasstteerrss..  

GGoovveerrnnmmeennttss  
NNGGOOss  
RReeggiioonnaall  oorrggaanniizzaattiioonnss  

  
  
GGUUIIDDIINNGG  PPRRIINNCCIIPPLLEE  33::  
  
BBEETTTTEERR  AACCCCEESSSS  TTOO  FFUUNNDDIINNGG  WWIILLLL  IIMMPPRROOVVEE  SSEERRVVIICCEE  DDEELLIIVVEERRYY,,  AANNDD  DDEEVVEELLOOPP  
TTHHEE  PPRRIIVVAATTEE  SSEECCTTOORR..  
  
PPoolliiccyy  33..11::  GGoovveerrnnmmeennttss,,  rreeggiioonnaall  oorrggaanniizzaattiioonnss,,  ddoonnoorrss,,  tthhee  pprriivvaattee  sseeccttoorr  aanndd  NNGGOOss  wwiillll  ccoo--
ooppeerraattee  ttoo  ddeevveelloopp  iinnnnoovvaattiivvee  aapppprrooaacchheess  ttoo  eexxiissttiinngg  ffuunnddiinngg  ssttrruuccttuurreess  aanndd  eessttaabblliisshh  
mmeecchhaanniissmmss  ttoo  iimmpprroovvee  ccoosstt--rreeccoovveerryy..  
  
PPoolliiccyy  33..22::  WWhheerree  aapppprroopprriiaattee,,  ggoovveerrnnmmeennttss,,  rreeggiioonnaall  oorrggaanniizzaattiioonnss  aanndd  NNGGOOss  wwiillll  ccooooppeerraattee  
ttoo  aattttrraacctt  tthhee  pprriivvaattee  sseeccttoorr  ttoo  iinnvveesstt  iinn  wwaatteerr  aanndd  wwaasstteewwaatteerr  mmaannaaggeemmeenntt  tthhrroouugghh  pprriivvaattee  
ppuubblliicc  ppaarrttnneerrsshhiipp  aanndd  ootthheerr  mmeecchhaanniissmmss..  
  
PPoolliiccyy  33..33::  GGoovveerrnnmmeennttss,,  ddoonnoorrss  aanndd  rreeggiioonnaall  oorrggaanniizzaattiioonnss  wwiillll  ccoo--ooppeerraattee  ttoo  ddeevveelloopp  
aapppprroopprriiaattee  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy  aanndd  ffuunnddiinngg  mmeecchhaanniissmmss  ttoo  eeqquuiittaabbllyy  aaddddrreessss  tthhee  wwaatteerr  aanndd  
wwaasstteewwaatteerr  mmaannaaggeemmeenntt  nneeeeddss  ooff  bbootthh  tthhee  uurrbbaann  aanndd  rruurraall  ccoommmmuunniittyy..  
  
OOVVEERRAALLLL  OOUUTTCCOOMMEE::  
  
IImmpprroovveedd  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy  tthhrroouugghh  iinnccrreeaasseedd  aacccceessss  ttoo  ffuunnddiinngg  aanndd  iinnvvoollvveemmeenntt  ooff  tthhee  
pprriivvaattee  sseeccttoorr..  

  

PPrrooppoosseedd  AAccttiioonnss  

  

  

RReessppoonnssiibbiilliittyy  

  

11..  CCaarrrryy  oouutt  aa  rreevviieeww  ooff  ssyysstteemmss  ccuurrrreennttllyy  uusseedd  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  
rreeggiioonn  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaallllyy,,  ffoorr  ffuunnddiinngg  wwaatteerr  aanndd  wwaasstteewwaatteerr  
sseerrvviicceess..  RReeppoorrtt  ffiinnddiinnggss  iinn  aa  ffoorrmm  ssuuiittaabbllee  ffoorr  uussee  bbyy  
ggoovveerrnnmmeenntt  ddeecciissiioonn  mmaakkeerrss..  

  
GGoovveerrnnmmeennttss  
RReeggiioonnaall  oorrggaanniizzaattiioonnss  

  

22..  DDeevveelloopp  aanndd  iimmpplleemmeenntt  aawwaarreenneessss  rraaiissiinngg  pprrooggrraammss  aaccrroossss  
aallll  lleevveellss,,  oonn  tthhee  nneeeedd  ffoorr  ffuunnddiinngg  mmeecchhaanniissmmss..  

  

GGoovveerrnnmmeennttss  

  

33..  CChhoooossee  aanndd  aaddoopptt  tthhee  mmoosstt  aapppprroopprriiaattee  mmeecchhaanniissmmss  ((ffrroomm  
aabboovvee  rreevviieeww))..  

  

GGoovveerrnnmmeennttss  

  

44..  IIddeennttiiffyy  ssttaakkeehhoollddeerrss,,  aanndd  eessppeecciiaallllyy  ppoossssiibbllee  pprriivvaattee  sseeccttoorr  
ppaarrttnneerrss  aanndd  eessttaabblliisshh  aa  nnaattiioonnaall  wwoorrkkiinngg  ppaarrttyy  ((oorr  ssiimmiillaarr))  ffoorr  
ddiissccuussssiioonnss//ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg  oovveerr  pprriivvaattiizzaattiioonn  ooff  wwaatteerr  aanndd  
wwaasstteewwaatteerr  ssyysstteemmss..  

  

GGoovveerrnnmmeennttss  
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PPrrooppoosseedd  AAccttiioonnss  

  

  

RReessppoonnssiibbiilliittyy  

  

55..  RReevviieeww  ccuurrrreenntt  wwaatteerr  aanndd  wwaasstteewwaatteerr  ssyysstteemmss  aanndd  iiddeennttiiffyy  
aarreeaass//aassppeeccttss  tthhaatt  ccoouulldd  bbee  iimmpprroovveedd  tthhrroouugghh  tthhee  iinnvvoollvveemmeenntt  
ooff  tthhee  pprriivvaattee  sseeccttoorr..  

  

GGoovveerrnnmmeennttss  

  

66..  IInnvviittee  pprrooppoossaallss  ffrroomm  tthhee  pprriivvaattee  sseeccttoorr,,  rreevviieeww  aanndd  
iimmpplleemmeenntt..  

  

GGoovveerrnnmmeennttss  

  

77..  EEssttaabblliisshh  aapppprroopprriiaattee  gguuiiddeelliinneess  aanndd  rreeppoorrttiinngg  ssyysstteemmss  ffoorr  
mmoonniittoorriinngg  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy,,  iinncclluuddiinngg  ffiinnaanncciiaall  eeffffiicciieennccyy,,  sseerrvviiccee  
qquuaalliittyy,,  aanndd  sseerrvviiccee  ddiissttrriibbuuttiioonn  aaccrroossss  ddiiffffeerreenntt  sseeccttoorrss  ooff  tthhee  
ccoommmmuunniittyy  ((ee..gg..  uurrbbaann  vvss..  rruurraall))..  

  
GGoovveerrnnmmeennttss  
RReeggiioonnaall  oorrggaanniizzaattiioonnss  

  

  

GGUUIIDDIINNGG  PPRRIINNCCIIPPLLEE  44::  
  
CCOOMMMMUUNNIITTYY  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  IINN  WWAATTEERR  AANNDD  WWAASSTTEEWWAATTEERR  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  AANNDD  
SSAANNIITTAATTIIOONN,,  WWIILLLL  EENNSSUURREE  EEQQUUIITTAABBLLEE  BBEENNEEFFIITT  WWIITTHH  RREECCOOGGNNIITTIIOONN  OOFF  SSOOCCIIOO--
CCUULLTTUURRAALL  SSEENNSSIITTIIVVIITTIIEESS..  
  
PPoolliiccyy  44..11::  GGoovveerrnnmmeennttss,,  rreeggiioonnaall  oorrggaanniizzaattiioonnss  aanndd  NNGGOO’’ss  wwiillll  ccoo--ooppeerraattee  ttoo  pprroommoottee  aanndd  
ddeevveelloopp  eedduuccaattiioonn  aanndd  aawwaarreenneessss  ooff  wwaatteerr  aanndd  wwaasstteewwaatteerr  aanndd  ssaanniittaattiioonn  iissssuueess  wwiitthhiinn  
nnaattiioonnaall  aanndd  llooccaall  ggoovveerrnnmmeenntt,,  wwhhiillee  iinnccoorrppoorraattiinngg  eexxiissttiinngg  ssoocciiaall  aanndd  ccuullttuurraall  vvaalluueess..  
  
PPoolliiccyy  44..22::  GGoovveerrnnmmeennttss,,  rreeggiioonnaall  oorrggaanniizzaattiioonnss  aanndd  NNGGOO’’ss  wwiillll  ccoo--ooppeerraattee  ttoo  pprroommoottee  aanndd  
ddeevveelloopp  ccoommmmuunniittyy  eedduuccaattiioonn  aanndd  aawwaarreenneessss  ooff  ppuubblliicc  hheeaalltthh  aanndd  eennvviirroonnmmeennttaall  iissssuueess  aass  
rreellaatteedd  ttoo  wwaatteerr  aanndd  wwaasstteewwaatteerr  wwhhiillee  iinnccoorrppoorraattiinngg  eexxiissttiinngg  ssoocciiaall  aanndd  ccuullttuurraall  vvaalluueess..  
  
PPoolliiccyy  44..33::  GGoovveerrnnmmeennttss,,  sseerrvviiccee  pprroovviiddeerrss  aanndd  NNGGOO’’ss  wwiillll  iinn  ppaarrttnneerrsshhiipp  wwiitthh  ccoommmmuunniittyy  
aaggeenncciieess  ddeetteerrmmiinnee  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  rroolleess  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess,,  aanndd  wwiillll  ddeevveelloopp  aanndd  iimmpplleemmeenntt  
ccuullttuurraallllyy  aapppprroopprriiaattee  ssttrraatteeggiieess  aanndd  aaccttiivviittiieess  ttoo  eennssuurree  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  wwaatteerr  aanndd  
wwaasstteewwaatteerr  pprrooggrraammss..  
  
PPoolliiccyy  44..44::  GGoovveerrnnmmeennttss,,  sseerrvviiccee  pprroovviiddeerrss  aanndd  NNGGOO’’ss  wwiillll  eennssuurree  rruurraall  aanndd  uurrbbaann  
ccoommmmuunniittiieess  wwiillll  bbee  ggiivveenn  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  aaccttiivvee  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  cchhooiiccee,,  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  
iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  wwaatteerr,,  wwaasstteewwaatteerr  aanndd  ssaanniittaattiioonn  pprroojjeeccttss  aanndd  oonn--ggooiinngg  ooppeerraattiioonn  aanndd  
mmaaiinntteennaannccee  ooff  iittss  ffaacciilliittiieess..  
  
PPoolliiccyy  44..55::  PPllaannnniinngg  ooff  wwaatteerr  aanndd  wwaasstteewwaatteerr  ffaacciilliittiieess  wwiillll  eennssuurree  aacccceeppttaabbllee  aacccceessss  ffoorr  aallll,,  
wwiitthh  ssppeecciiaall  rreeggaarrdd  ttoo  wwoommeenn,,  tthhee  ddiissaaddvvaannttaaggeedd,,  tthhee  ddiissaabblleedd  aanndd  tthhoossee  iinn  rruurraall  aanndd  rreemmoottee  
ccoommmmuunniittiieess..  
  
PPoolliiccyy  44..66::  SSeerrvviiccee  pprroovviiddeerrss  wwiillll  ttaakkee  iinnttoo  aaccccoouunntt  ttrraaddiittiioonnaall  kknnoowwlleeddggee  aanndd  pprraaccttiicceess  
ccoommpplleemmeenntteedd  bbyy  nneeww  aapppprrooaacchheess  ttoo  wwaatteerr  aanndd  wwaasstteewwaatteerr  mmaannaaggeemmeenntt..  
  
OOVVEERRAALLLL  OOUUTTCCOOMMEE::  
  
EEqquuiittaabbllee  bbeenneeffiitt  ttoo  tthhee  eennttiirree  ccoommmmuunniittyy  tthhaatt  iinnccoorrppoorraatteess  ssoocciiaall  aanndd  ccuullttuurraall  vvaalluueess  
tthhrroouugghh  aaccttiivvee    ccoommmmuunniittyy  ppaarrttiicciippaattiioonn..  
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PPrrooppoosseedd  AAccttiioonnss  

  

  
RReessppoonnssiibbiilliittyy  

  
  
11..  CCoonndduucctt  ssuurrvveeyy  aanndd  ccoolllleecctt  iinnffoorrmmaattiioonn  //  ddaattaa  oonn  tthhee  
ssoocciiaall  aanndd  ccuullttuurraall  aassppeeccttss  //  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  tthhee  
ccoommmmuunniittyy  ppooppuullaattiioonn..  

  
RReeggiioonnaall  oorrggaanniizzaattiioonnss  
NNaattiioonnaall  ggoovveerrnnmmeenntt  
LLooccaall  ggoovveerrnnmmeenntt  
CCoommmmuunniittyy  

  
22..  DDeevveelloopp  aanndd  iimmpplleemmeenntt  nnaattiioonnaall  aanndd  llooccaall  ppuubblliicc  
aawwaarreenneessss  aanndd  eedduuccaattiioonn  ccaammppaaiiggnnss..  

  
RReeggiioonnaall  oorrggaanniizzaattiioonnss  
NNaattiioonnaall  ggoovveerrnnmmeenntt  
LLooccaall  ggoovveerrnnmmeenntt  
CCoommmmuunniittyy  

  
33..  UUssee  llooccaall  tthheeaatteerr  ggrroouuppss  aanndd  mmeeddiiaa  iinn  rraaiissiinngg  
aawwaarreenneessss  pprrooggrraammss..  

  
RReeggiioonnaall  oorrggaanniizzaattiioonnss  
NNaattiioonnaall  ggoovveerrnnmmeenntt  
LLooccaall  ggoovveerrnnmmeenntt  
CCoommmmuunniittyy  

  

  
44..  IIddeennttiiffyy  kkeeyy  ssttaakkeehhoollddeerrss  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthheeiirr  rroolleess  aanndd  
rreessppoonnssiibbiilliittiieess  wwiitthhiinn  tthhee  ccoommmmuunniittyy..  

GGoovveerrnnmmeennttss  
SSeerrvviiccee  pprroovviiddeerrss  
NNGGOOss  
CCoommmmuunniittyy  //  WWoommeenn  
  

  

55..  CCrreeaattee  aa  ttaasskk  ffoorrccee  tthhaatt  hhaass  rreepprreesseennttaattiioonn  ooff  aallll  
ssttaakkeehhoollddeerrss  tthhaatt  wwiillll  ffaacciilliittaattee  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  
iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  ccuullttuurraall  aapppprroopprriiaattee  ssttrraatteeggiieess  aanndd  
aaccttiivviittiieess  ooff  wwaatteerr  aanndd  wwaasstteewwaatteerr  mmaannaaggeemmeenntt  pprrooggrraammss..  
TThhee  ttaasskk  ffoorrccee  wwiillll  hhaavvee  aa  ffaaiirr  rreepprreesseennttaattiioonn  tthhaatt  wwiillll  
iinncclluuddee  wwoommeenn,,  ddiissaabblleedd  aanndd  ddiissaaddvvaannttaaggeedd..  

  

  
AAllll  kkeeyy  ssttaakkeehhoollddeerrss  

  
66..  EEnnhhaannccee  oorr  iimmpprroovvee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  ccoommmmuunniittyy  iinn  tthhee  
ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  
iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  ccoommmmuunniittyy--bbaasseedd  ssttrraatteeggiieess  aanndd  
aaccttiivviittiieess  tthhrroouugghh  //  bbyy::  
––  hhoollddiinngg  rreegguullaarr  mmeeeettiinnggss//sseemmiinnaarrss//wwoorrkksshhooppss  
––  iiddeennttiiffyyiinngg  aanndd  rreevviieewwiinngg  eexxiissttiinngg  ssyysstteemmss  
––  ddeevveellooppiinngg  wwhheerree  aapppprroopprriiaattee  wwiissee  aalltteerrnnaattiivveess  
––  eessttaabblliisshhiinngg  ccoommmmuunniittyy  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  pprrooggrraammmmeess  
––  iiddeennttiiffyyiinngg  aanndd  sseeccuurriinngg  aassssiissttaannccee  aanndd  ffuunnddiinngg  ffoorr  
ccoommmmuunniittyy  iinnvvoollvveemmeenntt..  

  
CCoommmmuunniittyy  
GGoovveerrnnmmeennttss  
NNGGOOss  
RReeggiioonnaall  oorrggaanniizzaattiioonnss  

  

77..  IInncclluuddee  ppuubblliicc  iinnffoorrmmaattiioonn  ccoommppoonneennttss  iinn  ccoossttiinngg  ffoorr  
aallll  ddeevveellooppmmeenntt  pprrooggrraammss..  

  
GGoovveerrnnmmeennttss  

  

88..  PPrroommoottee  tthhee  uussee  ooff  ccoommmmuunniittyy  ccoonnssuullttaattiivvee  
ccoommmmiitttteeeess  iinn  ddeevveellooppmmeenntt  pprrooggrraammss..  

  
CCoommmmuunniittyy  
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PPrrooppoosseedd  AAccttiioonnss  

  

  
RReessppoonnssiibbiilliittyy  

  
  

99..  PPeerrffoorrmm  ggeennddeerr  aasssseessssmmeenntt  ssttuuddiieess  iinn  wwaatteerr  aanndd  
wwaasstteewwaatteerr  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  wwhheerree  aapppprroopprriiaattee  ssttrreessss  
tthhee  nneeeedd  ffoorr  ggeennddeerr  iissssuueess  ttoo  bbee  iinncclluuddeedd  iinnttoo  pprroojjeecctt  
ppllaannnniinngg..  

  
GGoovveerrnnmmeennttss  
RReeggiioonnaall  oorrggaanniizzaattiioonnss  

  
1100..  CCoonndduucctt  rreesseeaarrcchh  iinnttoo  tthhee  ttrraaddiittiioonnaall  pprraaccttiicceess  aanndd  
ddeetteerrmmiinnee  wwhheetthheerr  oorr  nnoott  tthheessee  ccaann  bbee  aaddaapptteedd  ttoo  ssuuiitt  tthhee  
pprreesseenntt  ssiittuuaattiioonn  aanndd  nneeww  ddeevveellooppmmeenntt  pprrooggrraammss..  

  
GGoovveerrnnmmeennttss  
RReeggiioonnaall  oorrggaanniizzaattiioonnss  
NNGGOOss  

  
GGUUIIDDIINNGG  PPRRIINNCCIIPPLLEE  55::  
  
VVIIAABBLLEE  AANNDD  SSUUSSTTAAIINNAABBLLEE  LLEEVVEELLSS  OOFF  SSKKIILLLLEEDD  AANNDD  KKNNOOWWLLEEDDGGEEAABBLLEE  PPEEOOPPLLEE  
WWIITTHHIINN  TTHHEE  WWAATTEERR  AANNDD  WWAASSTTEEWWAATTEERR  SSEECCTTOORR  AANNDD  CCOOMMMMUUNNIITTIIEESS  WWIILLLL  IIMMPPRROOVVEE  
WWAATTEERR  AANNDD  WWAASSTTEEWWAATTEERR  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  
  
PPoolliiccyy  55..11::  GGoovveerrnnmmeennttss,,  rreeggiioonnaall  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  oorrggaanniissaattiioonnss  wwiillll  ccooooppeerraattee  ttoo  ddeevveelloopp  
aanndd  iimmpplleemmeenntt  eeffffeeccttiivvee  hhuummaann  rreessoouurrccee  ddeevveellooppmmeenntt  pprrooggrraammmmeess  ffoorr  wwaatteerr  aanndd  wwaasstteewwaatteerr  
mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  rreellaatteedd  ppeerrssoonnnneell  ((iinncclluuddiinngg  ppllaannnneerrss,,  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  eennffoorrcceemmeenntt  
pprrooffeessssiioonnaall))  wwiitthh  ppaarrttiiccuullaarr  aatttteennttiioonn  ttoo  uupp--sskkiilllliinngg  tthhee  llooccaall  wwoorrkkffoorrccee..  
  
PPoolliiccyy  55..22::  GGoovveerrnnmmeennttss,,  llooccaall  iinnssttiittuuttiioonnss,,  rreeggiioonnaall  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  oorrggaanniissaattiioonnss  wwiillll  wwoorrkk  
ttooggeetthheerr  iinn  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  rreeggiioonnaall  aanndd  nnaattiioonnaall  ttrraaiinniinngg  ccoouurrsseess  iinn  ssuuppppoorrtt  ooff  hhuummaann  
rreessoouurrccee  ddeevveellooppmmeenntt  pprrooggrraammss..  
  
PPoolliiccyy  55..33::  GGoovveerrnnmmeennttss,,  rreeggiioonnaall  oorrggaanniissaattiioonnss  aanndd  NNGGOOss  wwiillll  pprroommoottee  aanndd  ffaacciilliittaattee  tthhee  
ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  ttrraaiinniinngg  ooff  ccoommmmuunniittiieess  aanndd  iinnddiivviidduuaallss  ttoo  ssttrreennggtthheenn  aanndd  aassssiisstt  tthheeiirr  
ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  wwaatteerr  aanndd  wwaasstteewwaatteerr  mmaannaaggeemmeenntt..  
  
PPoolliiccyy  55..44::  GGoovveerrnnmmeennttss,,  rreeggiioonnaall  oorrggaanniissaattiioonnss,,  ddoonnoorrss,,  tthhee  pprriivvaattee  sseeccttoorr  aanndd  NNGGOOss  wwiillll  
wwoorrkk  ttooggeetthheerr  ttoo  sseeccuurree  ffuunnddiinngg  iinn  ssuuppppoorrtt  ooff  hhuummaann  rreessoouurrccee  ddeevveellooppmmeenntt  ppoolliicciieess  aanndd  
ttrraaiinniinngg  pprrooggrraammss..  
  
OOVVEERRAALLLL  OOUUTTCCOOMMEE::  
  
WWaatteerr  aanndd  wwaasstteewwaatteerr  mmaannaaggeemmeenntt  hhaass  iimmpprroovveedd,,  aass  aa  rreessuulltt  ooff  aa  vviiaabbllee  aanndd  ssuussttaaiinneedd  
lleevveell  ooff  sskkiilllleedd  aanndd  kknnoowwlleeddggeeaabbllee  ppeeooppllee  wwiitthhiinn  tthhee  wwaatteerr  aanndd  wwaasstteewwaatteerr  sseeccttoorr  aanndd  
ccoommmmuunniittiieess..  
  

  
PPrrooppoosseedd  AAccttiioonnss  

  

  
RReessppoonnssiibbiilliittyy  

  
11..  RReevviieeww  tthhee  nneeeedd  ffoorr  iinnccrreeaasseedd  ccaappaacciittyy  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  
ttrraaiinniinngg  iinn  hhuummaann  rreessoouurrcceess  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  ppllaannnniinngg..  

GGoovveerrnnmmeennttss  
SSeerrvviiccee  pprroovviiddeerrss  
RReeggiioonnaall  oorrggaanniizzaattiioonnss  
CCoo--ooppeerraattiinngg  aaggeenncciieess  
IInntteerrnnaattiioonnaall  ccoouunntteerrppaarrttss  

22..  CCaarrrryy  oouutt  ttrraaiinniinngg  nneeeeddss  aannaallyyssiiss  ((TTNNAA))  ffoorr  wwoorrkkffoorrccee  aanndd  
ccoommmmuunniittyy  ggrroouuppss  ttoo  iiddeennttiiffyy  ggaappss  iinn  eexxiissttiinngg  ttrraaiinniinngg,,  iinncclluuddiinngg  
ccoommmmuunniittiieess  aanndd  iinnddiivviidduuaallss..  TThhiiss  sshhoouulldd  iinncclluuddee  rreevviieewwss  ooff  
ccuurrrreenntt  pprrooggrraammss,,  wwhhoo  nneeeeddss  ttrraaiinniinngg,,  tthhee  ttyyppee  ooff  ttrraaiinniinngg  
rreeqquuiirreedd,,  aanndd  rreessoouurrcceess  nneeeeddeedd..  

GGoovveerrnnmmeennttss  
SSeerrvviiccee  pprroovviiddeerrss  
RReeggiioonnaall  oorrggaanniizzaattiioonnss  
CCoo--ooppeerraattiinngg  aaggeenncciieess  
IInntteerrnnaattiioonnaall  ccoouunntteerrppaarrttss  
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PPrrooppoosseedd  AAccttiioonnss  

  

  
RReessppoonnssiibbiilliittyy  

  
33..  IIddeennttiiffyy  ffuunnddiinngg  ssoouurrcceess  ffoorr  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraamm  ddeevveellooppmmeenntt..    GGoovveerrnnmmeennttss  

SSeerrvviiccee  pprroovviiddeerrss  
RReeggiioonnaall  oorrggaanniizzaattiioonnss  
CCoo--ooppeerraattiinngg  aaggeenncciieess  

44..  DDeevveelloopp  iissllaanndd  ssppeecciiffiicc  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraammss  aanndd  ppiilloott  pprroojjeeccttss,,  
iiddeennttiiffyy  rreessoouurrcceess  ffoorr  ddeelliivveerryy  ((ee..gg..  ssttaaffffiinngg,,  eeqquuiippmmeenntt  eettcc..)),,  
sseeccuurree  ffuunnddiinngg  aanndd  iimmpplleemmeenntt  tthheemm..  

GGoovveerrnnmmeennttss  
SSeerrvviiccee  pprroovviiddeerrss  
RReeggiioonnaall  oorrggaanniizzaattiioonnss  
CCoo--ooppeerraattiinngg  aaggeenncciieess  
NNGGOOss  

55..  EEvvaalluuaattee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  hhuummaann  rreessoouurrccee  ddeevveellooppmmeenntt  
ppllaannnniinngg  bbaasseedd  oonn  iimmpprroovveedd  wwaatteerr  aanndd  wwaasstteewwaatteerr  
mmaannaaggeemmeenntt..  

GGoovveerrnnmmeennttss  
SSeerrvviiccee  pprroovviiddeerrss  
RReeggiioonnaall  oorrggaanniizzaattiioonnss  
CCoo--ooppeerraattiinngg  aaggeenncciieess  
IInntteerrnnaattiioonnaall  ccoouunntteerrppaarrttss  

66..  PPeerriiooddiiccaallllyy  ggoo  bbaacckk  ttoo  AAccttiioonnss  11  aanndd  22  ttoo  aassssuurree  
ssuussttaaiinnaabbiilliittyy..  

GGoovveerrnnmmeennttss  
SSeerrvviiccee  pprroovviiddeerrss  
RReeggiioonnaall  oorrggaanniizzaattiioonnss  
CCoo--ooppeerraattiinngg  aaggeenncciieess  
IInntteerrnnaattiioonnaall  ccoouunntteerrppaarrttss  
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77..  CCOONNCCLLUUSSIIOONNSS    
  

VVIISSIIOONN  

PPrrootteecctt  tthhee  hheeaalltthh  ooff  tthhee  ppeeooppllee  aanndd  ssaaffeegguuaarrdd  oouurr  ffrraaggiillee  eennvviirroonnmmeenntt  tthhrroouugghh  iimmpprroovveedd,,  
eeffffeeccttiivvee  aanndd  eeffffiicciieenntt  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  wwaatteerr  aanndd  wwaasstteewwaatteerr..  
  
OOVVEERRVVIIEEWW  OOFF  TTHHEE  GGUUIIDDIINNGG  WWAATTEERR  AANNDD  WWAASSTTEEWWAATTEERR  PPRRIINNCCIIPPLLEESS  
  
GGUUIIDDIINNGG  PPRRIINNCCIIPPLLEE  11::  
  
NNAATTIIOONNAALL  WWAATTEERR  AANNDD  WWAASSTTEEWWAATTEERR  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  PPOOLLIICCIIEESS  AANNDD  RREEGGUULLAATTIIOONNSS  
WWIILLLL  BBEE  AAPPPPRROOPPRRIIAATTEE  AANNDD  AACCCCEEPPTTAABBLLEE  TTOO  TTHHEE  PPEEOOPPLLEE  AANNDD  CCUULLTTUURREESS  OOFF  TTHHEE  
PPAACCIIFFIICC  IISSLLAANNDDSS..  
  
NNaattiioonnaall  PPaacciiffiicc  IIssllaanndd  ccoouunnttrryy  ggoovveerrnnmmeennttss  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  ppllaaccee  hhiigghh  pprriioorriittyy  oonn  wwaatteerr,,  
wwaasstteewwaatteerr  aanndd  ssaanniittaattiioonn  iissssuueess  iinn  oorrddeerr  ttoo  ddiirreecctt  ssuuffffiicciieenntt  aatttteennttiioonn  aanndd  rreessoouurrcceess  ttoo  tthheessee  
aarreeaass  iinn  nnaattiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss..  RReeggiioonnaall  aanndd  nnaattiioonnaall  ppoolliicciieess  sshhoouulldd  ddeeffiinnee  
rreessppoonnssiibbiilliittiieess  lleeaaddiinngg  ttoo  bbeetttteerr  ccoo--ooppeerraattiioonn  bbeettwweeeenn  aaggeenncciieess  aanndd  iinnccrreeaasseedd  rreeccooggnniittiioonn  ooff  
tthhee  lliinnkkaaggeess  bbeettwweeeenn  ggoooodd  ssaanniittaattiioonn,,  iimmpprroovveedd  ppuubblliicc  hheeaalltthh,,  eeccoonnoommiicc  ddeevveellooppmmeenntt,,  aanndd  aa  
cclleeaanneerr  eennvviirroonnmmeenntt..    AAnn  uuppddaatteedd  aanndd  ccoonnssiisstteenntt  rreegguullaattoorryy  ffrraammeewwoorrkk,,  ccoommbbiinneedd  wwiitthh  
eeffffeeccttiivvee  eennffoorrcceemmeenntt,,  wwiillll  rreessuulltt  iinn  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  ggoooodd  pprraaccttiicceess,,  rreedduucceedd  ppoolllluuttiioonn,,  
eeqquuiittaabbllee  aallllooccaattiioonn  ooff  rreessoouurrcceess,,  aanndd  iinnccrreeaasseedd  iinnvveessttmmeenntt..  
  
GGUUIIDDIINNGG  PPRRIINNCCIIPPLLEE  22::  
  
AAPPPPRROOPPRRIIAATTEE  NNAATTIIOONNAALL  IINNSSTTIITTUUTTIIOONNSS,,  IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURREE  AANNDD  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  
WWIILLLL  SSUUPPPPOORRTT  SSUUSSTTAAIINNAABBLLEE  WWAATTEERR  AANNDD  WWAASSTTEEWWAATTEERR  MMAANNAAGGEEMMEENNTT..  
  
CClleeaarrllyy  ddeeffiinneedd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ffoorr  aallll  ssttaakkeehhoollddeerr  oorrggaanniissaattiioonnss  iinn  wwaatteerr  aanndd  wwaasstteewwaatteerr  
mmaannaaggeemmeenntt  ccaann  pprreevveenntt  ffrraaggmmeenntteedd  aanndd  uunnccoooorrddiinnaatteedd  ppllaannss  aanndd  aaccttiioonnss  aanndd  iimmpprroovvee  
lliinnkkaaggeess  ttoo  ootthheerr  sseeccttoorrss..  AA  ssppeecciiffiicc  nnaattiioonnaall  aaggeennccyy  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  wwaatteerr  aanndd  wwaasstteewwaatteerr  
mmaannaaggeemmeenntt  ccaann  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  ttoo  eennhhaannccee  ppeerrffoorrmmaannccee..  SSttrreennggtthheenneedd  iinnssttiittuuttiioonnaall  
ccaappaacciittiieess  aanndd  tthhee  ccoolllleeccttiioonn  aanndd  ddiisssseemmiinnaattiioonn  ooff  ddaattaa  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn  wwiillll  ssuuppppoorrtt  
aapppprroopprriiaattee  tteecchhnnoollooggyy  sseelleeccttiioonn,,  iinnccrreeaassee  ssyysstteemm  ppeerrffoorrmmaannccee,,  iinnccrreeaassee  tthhee  uunnddeerrssttaannddiinngg  
ooff  ssuubbsseeqquueenntt  eennvviirroonnmmeennttaall  aanndd  ppuubblliicc  hheeaalltthh  iimmppaaccttss,,  aanndd  ddeemmoonnssttrraattee  tthhee  nneeeedd  ffoorr  wwaatteerr  
ccoonnsseerrvvaattiioonn  aanndd  nnaattuurraall  ddiissaasstteerr  pprreeppaarreeddnneessss..  
  
GGUUIIDDIINNGG  PPRRIINNCCIIPPLLEE  33::  
  
BBEETTTTEERR  AACCCCEESSSS  TTOO  FFUUNNDDIINNGG  WWIILLLL  IIMMPPRROOVVEE  SSEERRVVIICCEE  DDEELLIIVVEERRYY,,  AANNDD  DDEEVVEELLOOPP  
TTHHEE  PPRRIIVVAATTEE  SSEECCTTOORR..  
  
AAddeeqquuaattee  ggoovveerrnnmmeenntt  ffiinnaanncciiaall  ssuuppppoorrtt,,  aalltteerrnnaattiivvee  ffiinnaanncciinngg  mmeecchhaanniissmmss  aanndd  iimmpprroovveedd  
iinntteerrnnaall  ccoosstt--rreeccoovveerryy  aarree  pprreerreeqquuiissiitteess  ttoo  ssuussttaaiinn  mmaaiinntteennaannccee  aanndd  aattttrraacctt  eexxtteerrnnaall  
iinnvveessttmmeenntt..  
  
GGUUIIDDIINNGG  PPRRIINNCCIIPPLLEE  44::  
  
CCOOMMMMUUNNIITTYY  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  IINN  WWAATTEERR  RREESSOOUURRCCEE  DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT,,  WWAATTEERR  
SSUUPPPPLLYY  MMAANNAAGGEEMMEENNTT,,  WWAASSTTEEWWAATTEERR  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  AANNDD  SSAANNIITTAATTIIOONN,,  WWIILLLL  
EENNSSUURREE  EEQQUUIITTAABBLLEE  BBEENNEEFFIITT  WWIITTHH  RREECCOOGGNNIITTIIOONN  OOFF  SSOOCCIIOO--CCUULLTTUURRAALL  
SSEENNSSIITTIIVVIITTIIEESS..  
  
WWaatteerr  aanndd  WWaasstteewwaatteerr  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  ssaanniittaattiioonn  iissssuueess  sshhoouulldd  rreecceeiivvee  aa  hhiigghheerr  ppuubblliicc  
pprrooffiillee..  PPuubblliicc  aawwaarreenneessss  bbyy  tthhee  ccoommmmuunniittyy  ooff  ssoocciioo--ccuullttuurraall,,  eeccoonnoommiicc,,  eennvviirroonnmmeennttaall  aanndd  
ppuubblliicc  hheeaalltthh  iimmppaaccttss  oonn  wwaasstteewwaatteerr  mmaannaaggeemmeenntt  wwiillll  eennssuurree  oowwnneerrsshhiipp..  
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GGUUIIDDIINNGG  PPRRIINNCCIIPPLLEE  55::  
  
VVIIAABBLLEE  AANNDD  SSUUSSTTAAIINNAABBLLEE  LLEEVVEELLSS  OOFF  SSKKIILLLLEEDD  AANNDD  KKNNOOWWLLEEDDGGEEAABBLLEE  PPEEOOPPLLEE  
WWIITTHHIINN  TTHHEE  WWAATTEERR  AANNDD  WWAASSTTEEWWAATTEERR  SSEECCTTOORR  AANNDD  CCOOMMMMUUNNIITTIIEESS  WWIILLLL  IIMMPPRROOVVEE  
WWAATTEERR  AANNDD  WWAASSTTEEWWAATTEERR  MMAANNAAGGEEMMEENNTT..  
  
AApppprroopprriiaatteellyy  ttrraaiinneedd  aanndd  eexxppeerriieenncceedd  uurrbbaann  aanndd  rruurraall  wwaatteerr  aanndd  wwaasstteewwaatteerr  pprrooffeessssiioonnaallss  
aarree  nneeeeddeedd  ttoo  ddeevveelloopp  pprroojjeeccttss  aanndd  ooppeerraattee  ffaacciilliittiieess,,  aatt  bbootthh  tthhee  tteecchhnniiccaall,,  mmaannaaggeerriiaall  aanndd  
ccoommmmuunniittyy  ppaarrttiicciippaattiioonn  lleevveellss..  IInnccrreeaasseedd  ttrraaiinniinngg  eennaabblleess  ccoommmmuunniittiieess  aanndd  iinnddiivviidduuaallss  ttoo  ttaakkee  
rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  ooppeerraattiinngg  aanndd  mmaaiinnttaaiinniinngg  tthheeiirr  ssyysstteemmss..  
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88..  RREEFFEERREENNCCEESS  
  
AADDBB  ((22000011))::  WWaatteerr  ffoorr  AAllll::    TThhee  WWaatteerr  PPoolliiccyy  ooff  tthhee  AAssiiaann  DDeevveellooppmmeenntt  BBaannkk  

AADDBB  ((11999966))::  OOvveerrvviieeww  ooff  tthhee  PPaacciiffiicc  RReeggiioonn,,  RReeggiioonnaall  CCoonnssuullttaattiioonnss  oonn  WWaatteerr  PPoolliiccyy  11999966  

AADDBB  ((11999966))::  eeddiitteedd  bbyy  AArrrriieennss,,  WWoouutteerr  LL..,,  BBiirrdd,,  JJ..,,  BBeerrkkooffff,,  JJ..,,  MMoosslleeyy,,  PP..,,  TToowwaarrddss  EEffffeeccttiivvee  
WWaatteerr  PPoolliiccyy  iinn  tthhee  AAssiiaann  aanndd  PPaacciiffiicc  RReeggiioonn……PPrroocceeeeddiinnggss  ooff  tthhee  RReeggiioonnaall  CCoonnssuullttaattiioonn  
WWoorrkksshhoopp,,  MMaanniillaa,,  PPhhiilllliippppiinneess,,  MMaayy  11999966  

AArraassmmiitthh,,  SS..,,  ((11999977))::  IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo  UUttiilliittyy  MMaannaaggeemmeenntt,,  AACCRR  PPuubblliiccaattiioonnss,,  AAllbbaannyy,,  OOrreeggoonn  
11999977  

AArraassmmiitthh,,  SS..,,  ((22000022));;  wwwwww..oommiipp..oorrgg  ,,  MMiiccrroonneessiiaa  WWaatteerr  aanndd  WWaasstteewwaatteerr  OOppeerraattoorr  TTrraaiinniinngg  
PPrrooggrraamm  WWeebbssiittee,,  OOMMIIPP,,  UUSS  DDeepptt..  ooff  IInntteerriioorr..  22000022  

AArrtthhuurr,,  TT..,,  ((22000011));;  OOMMIIPP  GGrraanntt  RReeqquueesstt  ffoorr  AApppprreennttiicceesshhiipp  TTrraaiinniinngg  ooff  UUttiilliittyy  OOppeerraattoorrss,,  OOMMIIPP,,  
UU..SS..  DDeepptt..  ooff  IInntteerriioorr  22000011  

CCoonnvvaarrdd  NN..,,  ((22000000))::  RReeggiioonnaall  PPrrooggrraammmmee  ooff  AAccttiioonn  ffoorr  tthhee  PPrrootteeccttiioonn  ooff  tthhee  MMaarriinnee  
EEnnvviirroonnmmeenntt  ooff  tthhee  PPaacciiffiicc  IIssllaannddss  RReeggiioonn  ffrroomm  tthhee  EEffffeeccttss  ooff  LLaanndd--bbaasseedd  AAccttiivviittiieess::  RReeggiioonnaall  
SSeeaass,,  SSPPRREEPP,,  UUNNEEPP,,  22000000  

FFaallkkllaanndd  AA..,,  ,,  CCuussttooddiioo,,  EE..,,  ((11999911))::    HHyyddrroollooggyy  aanndd  WWaatteerr  RReessoouurrcceess  ooff  SSmmaallll  IIssllaannddss::  AA  
PPrraaccttiiccaall  GGuuiiddee  UUNNEESSCCOO    11999911  

FFaallkkllaanndd  AA..  ((11999922))  ..  SSmmaallll  TTrrooppiiccaall  IIssllaannddss..  UUNNEESSCCOO,,  IIHHPP  HHuummiidd  TTrrooppiiccss  PPrrooggrraammmmee  SSeerriieess,,  
MMaayy  11999922  

GGlloobbaall  PPrrooggrraammmmee  ooff  AAccttiioonn  ffoorr  tthhee  PPrrootteeccttiioonn  ooff  tthhee  MMaarriinnee  EEnnvviirroonnmmeenntt  ffrroomm  LLaanndd  BBaasseedd  
AAccttiivviittiieess  UUNNEEPP,,  WWaasshhiinnggttoonn,,  11999955  

MMeeeettiinngg  rreeppoorrtt  ooff  tthhee  CCoonnssuullttaattiioonn  MMeeeettiinngg  oonn  SSeewwaaggee  MMaannaaggeemmeenntt,,  SSPPRREEPP,,  SSOOPPAACC,,  PPWWAA,,  
AAppiiaa,,  SSaammooaa,,  MMaarrcchh  22000011  

OOPPUUSS  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonnssuullttaannttss  LLttdd,,  AA  DDiirreeccttoorryy  ooff  EEnnvviirroonnmmeennttaallllyy  SSoouunndd  TTeecchhnnoollooggiieess  ffoorr  
tthhee  IInntteeggrraatteedd  MMaannaaggeemmeenntt  ooff  SSoolliidd  KKiiqquuiidd,,  aanndd  HHaazzaarrddoouuss  WWaassttee  ffoorr  SSmmaallll  IIssllaanndd  
DDeevveellooppiinngg  SSttaatteess  iinn  tthhee  PPaacciiffiicc  RReeggiioonn,,  MMaarrllbboorroouugghh  HHoouussee,,  LLoonnddoonn,,  UUNNEEPP..  NNoovveemmbbeerr  11999999  

SSOOPPAACC  ((11997777))..  SSaanniittaattiioonn  ffoorr  ssmmaallll  iissllaannddss;;  GGuuiiddeelliinneess  ffoorr  SSeelleeccttiioonn  aanndd  DDeevveellooppmmeenntt..  
DDeerrrriicckk  DDeepplleeddggee  ((ccoommppiilleerr))  SSOOPPAACC  MMiisscceellllaanneeoouuss  RReeppoorrtt  225500  

SSOOPPAACC  22000011::  WWaatteerr,,  SSaanniittaattiioonn  aanndd  HHyyggiieennee  SSttrraatteeggiieess  ffoorr  SSOOPPAACC  22000011--22000044,,  SSOOPPAACC  
MMiisscceellllaanneeoouuss  RReeppoorrtt  444444,,  DDeecceemmbbeerr  22000011..  

SSOOPPAACC  ((22000011))..  PPaacciiffiicc  WWaasstteewwaatteerr  ““FFrraammeewwoorrkk  ffoorr  AAccttiioonn””,,  MMaajjuurroo,,  MMaarrsshhaallll  IIssllaannddss  ,,  
OOccttoobbeerr  22000011  

SSPPRREEPP  ((11999933))::    LLaanndd--bbaasseedd  PPoolllluuttaannttss  IInnvveennttoorryy  ooff  tthhee  SSoouutthh  PPaacciiffiicc..  NNaannccyy  CCoonnvvaarrdd  

UUNNEEPP//GGPPAA  CCoooorriinnaattiioonn  OOffffiiccee,,  GGuuiiddaannccee  oonn  MMuunniicciippaall  WWaasstteewwaatteerr,,  DDeevveellooppeedd  iinn  
ccoollaabboorraattiioonn  wwiitthh  tthhee  WWoorrlldd  HHeeaalltthh  OOrrggaanniizzaattiioonn  ((WWhhOO)),,  tthhee  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  CCeennttrree  ffoorr  HHuummaann  
SSeettttlleemmeennttss  ((UUNNCCHHSS--HHaabbiittaatt)),,  aanndd  tthhee  WWaatteerr  SSuuppppllyy  aanndd  SSaanniittaattiioonn  CCoollllaabboorraattiivvee  CCoouunncciill  
((WWSSSSCCCC))..  AAuugguusstt  22000011  

UUNNDDPP//WWoorrlldd  BBaannkk,,  22000000..  RReessoouurrccee  GGuuiiddee  iinn  UUrrbbaann  EEnnvviirroonnmmeennttaall  SSaanniittaattiioonn  ––  AA  ddiissccuussssiioonn  
ooff  IIssssuueess  aanndd  AA  GGuuiiddee  ttoo  SSoouurrcceess  ooff  IInnffoorrmmaattiioonn  ttoo  HHeellpp  RReessoollvvee  TThheemm,,  PPrreeppaarreedd  bbyy  
KKaallbbeerrmmaatttteenn  AAssssoocciiaatteess  IInncc..  UUnnppuubblliisshheedd  DDrraafftt  vveerrssiioonn  ooff  JJuullyy  22000000  

WWaatteerr  SSuuppppllyy  aanndd  SSaanniittaattiioonn  CCoollllaabboorraattiivvee  CCoouunncciill  ((WWSSSSCCCC)),,  tthhee  IIRRCC  IInntteerrnnaattiioonnaall  WWaatteerr  aanndd  
SSaanniittaattiioonn  CCeennttrree  aanndd  tthhee  SSoouurrccee  wweebb  ssiittee::    hhttttpp::////wwwwww..wwsssscccc..oorrgg//ssoouurrccee..  

  
  


