
 

JJAAMMAAIICCAA’’SS  RREESSPPOONNSSEE  

TTHHEE  UUNNIITTEEDD  NNAATTIIOONNSS  HHUUMMAANN  RRIIGGHHTTSS  CCOOUUNNCCIILL  DDEECCIISSIIOONN  22//110044    

HHUUMMAANN  RRIIGGHHTTSS  AANNDD  AACCCCEESSSS  TTOO  WWAATTEERR  

  

TThhee  wwaatteerr  ppoolliiccyy  ooff  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  JJaammaaiiccaa,,  iinncclluuddiinngg  iimmpplleemmeennttiinngg  lleeggiissllaattiioonn,,  

rreegguullaattiioonnss,,  mmeeaassuurreess  aanndd  mmeecchhaanniissmmss,,  ggoovveerrnniinngg  aacccceessss  ttoo  wwaatteerr  aanndd  ssaanniittaattiioonn  iiss  

ddeerriivveedd  ffrroomm  tthhee  ccoouunnttrryy’’ss  ttrraaddiittiioonnaall  aanndd  pprriinncciipplleedd  ppoossiittiioonn  tthhaatt  ““wwaatteerr  iiss  lliiffee””..    OOnn  tthhee  

ccoonnvviiccttiioonn  tthhaatt  aacccceessss  ttoo  cclleeaann,,  ssaaffee  ddrriinnkkiinngg  wwaatteerr  aanndd  ggoooodd  ssaanniittaattiioonn  iiss  aa  ccrriittiiccaall  pprree--

ccoonnddiittiioonn  ffoorr  eeccoonnoommiicc  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  aa  mmaajjoorr  iinnddeexx  ooff  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  lliiffee  ooff  tthhee  

ppeeooppllee,,  uunniivveerrssaall  aacccceessss  ttoo  wwaatteerr  aanndd  ssaanniittaattiioonn  rreemmaaiinn  pprriioorriittyy  oobbjjeeccttiivveess  ooff  tthhee  

JJaammaaiiccaann  GGoovveerrnnmmeenntt..  

  

AAcckknnoowwlleeddggiinngg  tthhaatt  oovveerr  tthhiirrttyy  ccoouunnttrriieess  aanndd  aa  bbiilllliioonn  ppeeooppllee  iinn  tthhee  ddeevveellooppiinngg  wwoorrlldd  aarree  

ssuuffffeerriinngg  tthhee  eeffffeeccttss  ooff  wwaatteerr  sshhoorrttaaggeess,,  aanndd  tthhaatt  1122%%  ooff  tthhee  ppooppuullaattiioonn  iinn  tthhee  ddeevveellooppeedd  

wwoorrlldd  uusseess  8855%%  ooff  tthhee  wwoorrlldd’’ss  wwaatteerr,,  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  JJaammaaiiccaa  ddooeess  nnoott  ssuuppppoorrtt  aannyy  

ccaallll  oorr  aaccttiioonn  tthhaatt  wwoouulldd  rreessuulltt  iinn  ttrreeaattiinngg  wwaatteerr  aass  aa  ccoommmmooddiittyy  ttoo  bbee  ppuutt  oonn  tthhee  ooppeenn  

mmaarrkkeett  ffoorr  ssaallee..    AAss  hhuummaann  lliiffee  ddeeppeennddss  oonn  tthhee  eeqquuiittaabbllee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  wwaatteerr  aanndd  iittss  

ssuussttaaiinnaabbiilliittyy,,  wwaatteerr  pprriicciinngg  aanndd  mmaarrkkeett  ffoorrcceess  ccoouulldd  lleeaadd  ttoo  aa  ssiittuuaattiioonn  wwhheerree  wwaatteerr  ggooeess  

ttoo  tthhoossee  wwhhoo  ccaann  aaffffoorrdd  iitt..    JJaammaaiiccaa  ssuuppppoorrttss  tthhee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  pprriivvaattee  iinntteerreessttss  iinn  

nnaattiioonnaall  eeffffoorrttss  ttoo  pprroovviiddee  eeqquuiittaabbllee  aacccceessss  ttoo  ssaaffee  wwaatteerr  aanndd  ggoooodd  ssaanniittaattiioonn  tthhaatt  iiss  

sseerrvviicceedd  aass  aa  nneeeedd  aanndd  nnoott  pprroovviiddeedd  ffoorr  pprrooffiitt  oorr  ccoommmmeerrcciiaall  ggaaiinn..      

  

TTaakkiinngg  nnoottee  ooff  tthhee  iimmppaacctt  ooff  eeccoonnoommiicc  gglloobbaalliizzaattiioonn,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  ddoommiinnaannccee  ooff  

ccoorrppoorraattee  rruullee  oonn  tthhee  nnaattuurraall  ssyysstteemm;;  iinndduussttrriiaall  pprroodduuccttiioonn;;  aanndd  tthhee  gglloobbaall  ccoonnssuummeerr  

mmaarrkkeett;;  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  JJaammaaiiccaa  aallssoo  ssuuppppoorrttss  iinntteerrnnaattiioonnaall  nneeggoottiiaattiioonn  aanndd  aaggrreeeemmeenntt  

ttoo  iimmpplleemmeenntt  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  wwaatteerr  llaaww  tthhaatt  iinntteerr  aalliiaa  wwoouulldd  ddeeffiinnee,,  uunnaammbbiigguuoouussllyy,,  

wwaatteerr  aass  aa  bbaassiicc  nneeeedd  ttoo  wwhhiicchh  aacccceessss  sshhoouulldd  bbeeccoommee  aa  hhuummaann  rriigghhtt,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  aavvaaiillaabbllee  

rreessoouurrcceess;;  pprroommoottee  ccoonnsseerrvvaattiioonn;;  bbaann  ttooxxiicc  dduummppiinngg;;  ttaaxx  aanndd  ccoonnttrrooll  iinndduussttrriiaall  wwaatteerr  uussee;;  

rreegguullaattee  ccoorrppoorraattee  aaggrriibbuussiinneessss  ffaarrmmiinngg;;  aanndd  ppeennaalliizzee  ccoorrppoorraattee  ppoolllluuttiinngg..  

  

JJAAMMAAIICCAA’’SS  VVIIEEWWSS  OONN  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  HHUUMMAANN  RRIIGGHHTTSS  IINNSSTTRRUUMMEENNTTSS  

RREELLAATTIINNGG  TTOO  EEQQUUIITTAABBLLEE  AACCCCEESSSS  TTOO  SSAAFFEE  DDRRIINNKKIINNGG  WWAATTEERR    

AANNDD  SSAANNIITTAATTIIOONN  

  

EExxaammiinnaattiioonn  ooff  tthhee  rreelleevvaanntt  iinntteerrnnaattiioonnaall  hhuummaann  rriigghhttss  iinnssttrruummeennttss  iinnddiiccaatteess  tthhaatt  tthheerree  

aarree  nnoo  pprroovviissiioonnss  wwhhiicchh  eexxpplliicciittllyy  ssppeeaakk  ttoo  tthhee  eeqquuiittaabbllee  aacccceessss  ttoo  ssaaffee  ddrriinnkkiinngg  wwaatteerr  

aanndd  ssaanniittaattiioonn..    HHoowweevveerr,,  bbyy  vviirrttuuee  ooff  cceerrttaaiinn  pprroovviissiioonnss,,  iitt  ccoouulldd  bbee  iimmpplliieedd  tthhaatt  tthheerree  iiss  

aa  hhuummaann  rriigghhtt  ttoo  aacccceessss  ssaaffee  ddrriinnkkiinngg  wwaatteerr  aanndd  ssaanniittaattiioonn..    FFoorr  eexxaammppllee::  

  

oo  TThhee  UUnniivveerrssaall  DDeeccllaarraattiioonn  ooff  HHuummaann  RRiigghhttss  ddooeess  nnoott  ssppeecciiffiiccaallllyy  aaddddrreessss  tthhee  

mmaatttteerr..  TThhee  PPrreeaammbbllee  ssppeeaakkss  ttoo  tthhee  rriigghhttss  ddeerriivveedd  ffrroomm  tthhee  iinnhheerreenntt  ddiiggnniittyy  ooff  tthhee  

hhuummaann  ppeerrssoonn..  AArrttiiccllee  2255  pprroovviiddeess  tthhaatt  ““EEvveerryyoonnee  hhaass  tthhee  rriigghhtt  ttoo  aa  ssttaannddaarrdd  ooff  

lliivviinngg  aaddeeqquuaattee  ffoorr  tthhee  hheeaalltthh  aanndd  wweellll--bbeeiinngg  ooff  hhiimmsseellff  aanndd  hhiiss  ffaammiillyy,,  iinncclluuddiinngg  

ffoooodd,,  ccllootthhiinngg,,  hhoouussiinngg  aanndd  mmeeddiiccaall  ccaarree  aanndd  nneecceessssaarryy  ssoocciiaall  sseerrvviicceess……””  
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oo  AArrttiiccllee  1111  ooff  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoovveennaanntt  oonn  EEccoonnoommiicc,,  SSoocciiaall  aanndd  CCuullttuurraall  RRiigghhttss  

((IICCEESSCCRR))  ssppeeaakk  ttoo  tthhee  ccoonnttiinnuuoouuss  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  lliivviinngg  ccoonnddiittiioonnss..    

  

oo  tthhee  PPrreeaammbbllee  ooff  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoovveennaanntt  oonn  CCiivviill  aanndd  PPoolliittiiccaall  RRiigghhttss  ssppeeaakkss  ttoo  

tthhee  ““iinnhheerreenntt  ddiiggnniittyy  ooff  tthhee  hhuummaann  ppeerrssoonn..””    

  

oo  AArrttiiccllee  1144  ooff  tthhee  CCoonnvveennttiioonn  oonn  tthhee  EElliimmiinnaattiioonn  ooff  aallll  FFoorrmmss  ooff  DDiissccrriimmiinnaattiioonn  

aaggaaiinnsstt  WWoommeenn  aaddddrreesssseess  tthhee  nneeeeddss  ooff  rruurraall  wwoommeenn  aanndd,,  iinn  ppaarraaggrraapphh  22  ((hh)),,  

ssppeeaakkss  ttoo  tthhee  rriigghhtt  ooff  wwoommeenn  ttoo  ““eennjjooyy  aaddeeqquuaattee  lliivviinngg  ccoonnddiittiioonnss””  wwiitthh  ssppeecciiffiicc  

rreeffeerreennccee  ttoo  ““wwaatteerr  ssuuppppllyy””..      

  

oo  AArrttiiccllee  2244  ooff  tthhee  CCoonnvveennttiioonn  oonn  tthhee  RRiigghhttss  ooff  tthhee  CChhiilldd  rreeccooggnniizzeess  tthhee  rriigghhtt  ooff  tthhee  

cchhiilldd  ttoo  tthhee  eennjjooyymmeenntt  ooff  tthhee  hhiigghheesstt  aattttaaiinnaabbllee  ssttaannddaarrdd  ooff  hheeaalltthh..    AArrttiiccllee  2277  aallssoo  

rreeccooggnniizzeess  tthhee  rriigghhtt  ooff  tthhee  cchhiilldd  ttoo  aa  ssttaannddaarrdd  ooff  lliivviinngg  aaddeeqquuaattee  ffoorr  tthhee  cchhiilldd’’ss  

pphhyyssiiccaall,,  mmeennttaall,,  ssppiirriittuuaall,,  mmoorraall  aanndd  ssoocciiaall  ddeevveellooppmmeenntt..  

  

oo  AArrttiiccllee  22  ooff  tthhee  IICCEESSCCRR  nnootteess  tthhaatt  eeaacchh  SSttaattee  PPaarrttyy  ““uunnddeerrttaakkeess  ttoo  ttaakkee  sstteeppss  ……ttoo  

tthhee  mmaaxxiimmuumm  ooff  iittss  aavvaaiillaabbllee  rreessoouurrcceess,,  wwiitthh  aa  vviieeww  ttoo  aacchhiieevviinngg  pprrooggrreessssiivveellyy  

tthhee  ffuullll  rreeaalliizzaattiioonn  ooff  tthhee  rriigghhttss  rreeccooggnniizzeedd  iinn  tthhee  pprreesseenntt  CCoovveennaanntt  bbyy  aallll  

aapppprroopprriiaattee  mmeeaannss,,  iinncclluuddiinngg  ppaarrttiiccuullaarrllyy  tthhee  aaddooppttiioonn  ooff  lleeggiissllaattiivvee  mmeeaassuurreess””  

((eemmpphhaassiiss  aaddddeedd))..  

  

oo  AArrttiiccllee  44  ooff  tthhee  CCoonnvveennttiioonn  oonn  tthhee  RRiigghhttss  ooff  tthhee  CChhiilldd  ssttaatteess  tthhaatt::  ““((ww))iitthh  rreeggaarrdd  

ttoo  eeccoonnoommiicc,,  ssoocciiaall  aanndd  ccuullttuurraall  rriigghhttss,,  SSttaatteess  PPaarrttiieess  sshhaallll  uunnddeerrttaakkee  ssuucchh  

mmeeaassuurreess  ttoo  tthhee  mmaaxxiimmuumm  eexxtteenntt  ooff  tthheeiirr  aavvaaiillaabbllee  rreessoouurrcceess..””    IItt  tthheerreeffoorree  

rreemmaaiinnss  tthhaatt  iiff  tthheerree  iiss  aa  rriigghhtt  ttoo  aacccceessss  ssaaffee  ddrriinnkkiinngg  wwaatteerr  aanndd  ssaanniittaattiioonn,,  iitt  iiss  nnoott  

aann  aabbssoolluuttee  rriigghhtt..    

  

AAcckknnoowwlleeddggiinngg  tthhaatt  tthheerree  iiss  aatt  tthhee  pprreesseenntt  ttiimmee  nnoo  rreeccooggnniittiioonn  iinn  iinntteerrnnaattiioonnaall  llaaww  ooff  tthhee  

hhuummaann  rriigghhtt  ttoo  wwaatteerr,,  vviizz,,  tthhaatt  iiff,,  ffoorr  aannyy  rreeaassoonn,,  ssaaffee  ddrriinnkkiinngg  wwaatteerr  iiss  iinnaacccceessssiibbllee  ttoo  aann  

iinnddiivviidduuaall,,  tthhaatt  iinnddiivviidduuaall,,  wwiitthhoouutt  mmoorree,,  ccoouulldd  eennccoouunntteerr  ddiiffffiiccuullttiieess  iinn  eennffoorrcciinngg  ssuucchh  aa  

rriigghhtt  iinn  tthhee  ccoouurrttss,,  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  JJaammaaiiccaa  rreeiitteerraatteess  tthhaatt  aallll  ggoovveerrnnmmeennttss  ooff  tthhee  

iinntteerrnnaattiioonnaall  ccoommmmuunniittyy  sshhoouulldd  ttaakkee  tthhee  nneecceessssaarryy  sstteeppss,,  ttoo  tthhee  bbeesstt  ooff  tthheeiirr  aabbiilliitt iieess,,  ttoo  

eennssuurree  tthhaatt  tthheerree  iiss  aacccceessss  ttoo  ssaaffee  ddrriinnkkiinngg  wwaatteerr  ffoorr  aallll..    

  

JJAAMMAAIICCAA’’SS  VVIIEEWWSS  OONN  TTHHEE  GGUUIIDDEELLIINNEESS  FFOORR  TTHHEE  RREEAALLIIZZAATTIIOONN  OOFF  TTHHEE  

RRIIGGHHTT  TTOO  DDRRIINNKKIINNGG  WWAATTEERR  AANNDD  SSAANNIITTAATTIIOONN  

  

NNaattiioonnaall  uunnddeerrssttaannddiinngg  iiss  tthhaatt  tthhee  UUNN  HHuummaann  RRiigghhttss  CCoommmmiissssiioonn,,  nnooww  CCoouunncciill,,  

GGuuiiddeelliinneess  ffoorr  tthhee  RReeaalliizzaattiioonn  ooff  tthhee  RRiigghhtt  ttoo  DDrriinnkkiinngg  WWaatteerr  aanndd  SSaanniittaattiioonn  ssppeeaakk  ttoo  tthhee  

rriigghhtt  ttoo  aa  ssuuffffiicciieenntt  qquuaannttiittyy  ooff  cclleeaann  wwaatteerr  ffoorr  ppeerrssoonnaall  aanndd  ddoommeessttiicc  uusseess;;  aacccceessssiibbiilliittyy;;  

aanndd  aaffffoorrddaabbllee  pprriicciinngg;;  aanndd  rreeffeerr  ttoo  tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  aanndd  eeqquuiittaabbllee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  wwaatteerr;;  

tthhee  pprroommoottiioonn  ooff  eeffffiicciieenntt  wwaatteerr  uussee;;  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  aacccceessss;;  aaffffoorrddaabbiilliittyy;;  wwaatteerr  qquuaalliittyy;;  

aanndd  tthhee  rreedduuccttiioonn  ooff  ccoonnttaammiinnaattiioonn..    FFoorr  eexxaammppllee,,  AArrttiiccllee  22  mmaakkeess  rreeffeerreennccee  ttoo  SSttaattee  

aaccttiioonn  ttoo  iimmpplleemmeenntt  tthhee  rriigghhtt  ttoo  wwaatteerr  aanndd  ssaanniittaattiioonn  aanndd  pprroovviiddeess  tthhaatt  SSttaatteess  sshhoouulldd  aatt  aallll  
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lleevveellss  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt  ““((ff))oorrmmaallllyy  rreeccooggnniizzee  tthhee  rriigghhtt  ttoo  wwaatteerr  aanndd  ssaanniittaattiioonn  iinn  rreelleevvaanntt  

llaawwss  aanndd  rreegguullaattiioonnss..””      

  

TThhee  GGuuiiddeelliinneess’’  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  aarree  llaauuddaabbllee  aanndd,,  wwhhiillee  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  JJaammaaiiccaa  

mmiigghhtt  nnoott  bbee  aabbllee  ttoo  aaccccoouunntt  ffoorr  aallll  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  sseett  oouutt  iinn  tthhee  GGuuiiddeelliinneess,,  

nnaattiioonnaall  lleeggiissllaattiioonn  ccaappttuurreess  ssoommee  ooff  tthhee  mmaaiinn  pprroovviissiioonnss  ttoo  aa  llaarrggee  eexxtteenntt..    AAddddiittiioonnaallllyy,,  

aass  JJaammaaiiccaa’’ss  lleeggiissllaattiioonn  aanndd  ppoolliiccyy  mmeeaassuurreess  rreeccooggnniizzee  tthhaatt  ssaaffee  wwaatteerr  iiss  aa  bbaassiicc  nneeeedd,,  iitt   

iiss  lliikkeellyy  tthhaatt  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  wwiillll  ssuuppppoorrtt  tthhee  UUNN  ddiirreeccttiioonn  tthhaatt  aacccceessss  ttoo  ssaaffee  ddrriinnkkiinngg  

wwaatteerr  aanndd  ssaanniittaattiioonn  sshhoouulldd  bbeeccoommee  aa  hhuummaann  rriigghhtt,,  bbuutt  wwiitthh  tthhee  rreesseerrvvaattiioonn  tthhaatt  tthhiiss  iiss  nnoott  

aann  aabbssoolluuttee  rriigghhtt  aanndd  wwiillll  ddeeppeenndd  oonn  tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  rreessoouurrcceess..    IItt  iiss  iinn  tthhiiss  ccoonntteexxtt  tthhaatt  

JJaammaaiiccaa  rreeccoommmmeennddss  tthhaatt  ccoonnssiiddeerraattiioonn  bbee  ggiivveenn  ttoo  tthhee  ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  aacccceeppttiinngg  

tthhaatt::  ((aa))  aacccceessss  ttoo  wwaatteerr  sshhoouulldd  bbeeccoommee  aa  hhuummaann  rriigghhtt  ssuubbjjeecctt  ttoo  aavvaaiillaabbllee  rreessoouurrcceess,,  aanndd  

((bb))  aacccceessss  ttoo  wwaatteerr  iiss  ttooddaayy  aa  hhuummaann  rriigghhtt..  

  

JJAAMMAAIICCAA’’SS  WWAATTEERR  AANNDD  SSAANNIITTAATTIIOONN  RREEGGUULLAATTOORRYY  FFRRAAMMEEWWOORRKK  

  

WWhhiillee  JJaammaaiiccaa  hhaass  nnoo  lleeggiissllaattiioonn  iinn  ppllaaccee  tthhaatt  ssppeecciiffiiccaallllyy  rreeccooggnniizzeess  tthhee  rriigghhtt  ttoo  wwaatteerr  

aanndd  ssaanniittaattiioonn,,  eexxiissttiinngg  lleeggiissllaattiioonn  rreeccooggnniizzeess  tthhaatt  wwaatteerr  aanndd  ssaanniittaattiioonn  aarree  bbaassiicc  hhuummaann  

nneeeeddss..    IItt  iiss  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd  tthhaatt  tthhee  JJaammaaiiccaa  WWaatteerr  SSeeccttoorr  PPoolliiccyy,,  SSttrraatteeggiieess  aanndd  AAccttiioonn  

PPllaannss  wweerree  ffoorrmmuullaatteedd  bbyy  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  JJaammaaiiccaa  iinn  22000022,,  ttoo  ffaacciilliittaattee  tthhee  ssttrruuccttuurreedd  

ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  wwaatteerr  sseeccttoorr;;  rreeaalliizzee  tthhee  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  uunniivveerrssaall  aacccceessss  bbyy  22001100;;  

aanndd  iinnssttaallll  sseewweerraaggee  ssaanniittaattiioonn  ssyysstteemmss  iinn  aallll  ttoowwnnss  bbyy  22002200;;  eennccoouurraaggee  tthhee  uussee  ooff  

ffrreesshhwwaatteerr  aanndd  tthhee  ttrreeaattmmeenntt  aanndd  ddiissppoossaall  ooff  wwaasstteewwaatteerr  iinn  aann  eeffffiicciieenntt,,  eeqquuiittaabbllee  aanndd  

ssuussttaaiinnaabbllee  mmaannnneerr  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhee  ssoocciiaall,,  eeccoonnoommiicc  aanndd  eennvviirroonnmmeennttaall  nneeeeddss  ooff  tthhee  

ccoouunnttrryy’’ss  pprreesseenntt  aanndd  ffuuttuurree  ggeenneerraattiioonnss..    FFoorr  eexxaammppllee::  

  

TTHHEE  NNAATTIIOONNAALL  WWAATTEERR  PPOOLLIICCYY  

  

TThhee  oobbjjeeccttiivvee  ooff  tthhee  nnaattiioonnaall  wwaatteerr  ppoolliiccyy  iiss  ttoo  eennaabbllee  aaccttiioonn  tthhaatt  wwiillll  hhaavvee  mmaaxxiimmuumm  

iimmppaacctt  oonn  nnaattiioonnaall  ggrroowwtthh  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt,,  ffoorr  eexxaammppllee::  
  

oo  eennaabblliinngg  aallll  JJaammaaiiccaann  hhoouusseehhoollddss  aacccceessss  ttoo  ssaaffee  ddrriinnkkiinngg  wwaatteerr  aanndd  ggoooodd  

ssaanniittaattiioonn  bbyy  22001100,,  aacccceessss  wwhhiicchh  wwiillll  bbee  eennssuurreedd  aanndd  ssaattiissffiieedd  tthhrroouugghh  aa  

ccoommbbiinnaattiioonn  ooff    hhoouusseehhoolldd  ccoonnnneeccttiioonnss  ttoo  ppiippeedd  wwaatteerr;;  wwaatteerr  sshhooppss;;  wwaayyssiiddee  

ttaannkkss  aanndd  llooaaddiinngg  bbaayyss;;  ccoommmmuunniittyy  ccaattcchhmmeenntt  ttaannkkss;;  ssttaanndd  ppiippeess;;  ttrruucckkiinngg;;  aanndd  

rraaiinn  wwaatteerr  hhaarrvveessttiinngg..  
  

oo  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  nnaattiioonnaall  aanndd  ssuubb--nnaattiioonnaall  wwaatteerr  aanndd  ssaanniittaattiioonn  sseeccttoorr,,  

iinncclluuddiinngg  rruurraall  wwaatteerr  sseerrvviicceess  eexxppaannssiioonn;;  pprroommoottiinngg  wwaatteerr  ccoonnsseerrvvaattiioonn  aanndd  

ddeemmaanndd--ssiiddee  mmaannaaggeemmeenntt  aass  mmeeaannss  ttoo  rreedduuccee  tthhee  ddeemmaanndd  ffoorr  wwaatteerr;;  rreedduucciinngg  

uunnaaccccoouunntteedd--ffoorr--wwaatteerr  aanndd  lleeaakkss  tthhrroouugghh  mmeetteerriinngg  aanndd  rreeppllaacceemmeenntt  ooff  wwaatteerr  

mmaaiinnss;;  oovveerrhhaauulliinngg  tthhee  bbiilllliinngg  ssyysstteemm  ttoo  iinnccrreeaassee  rreevveennuuee  aanndd  eennaabbllee  eexxppaannssiioonn  ooff  

tthhee  sseerrvviiccee;;  aanndd  eennccoouurraaggiinngg  aanndd  ffaacciilliittaattiinngg  pprriivvaattee  sseeccttoorr  ppaarrttiicciippaattiioonn..      
  

oo  iimmpprroovviinngg  tthhee  eeffffiicciieennccyy  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  WWaatteerr  CCoommmmiissssiioonn  ((NNWWCC)),,  tthhee  

ccoouunnttrryy’’ss  mmaaiinn  wwaatteerr  sseerrvviiccee  pprroovviiddeerr  ttoo  eennaabbllee  lloowweerr  pprroovviissiioonn  ccoossttss;;  ggrreeaatteerr  



 4 

aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  wwaatteerr;;  ggrreeaatteerr  NNWWCC  pprrooffiittaabbiilliittyy  ffoorr  eexxppaannssiioonn  ooff  tthhee  wwaatteerr  ssuuppppllyy  

aanndd  eennhhaanncceedd  ccuussttoommeerr  sseerrvviiccee..  
  

oo  eexxppaannddiinngg  tthhee  cceennttrraall  sseewwaaggee  ffaacciilliittiieess  iinn  aallll  mmaajjoorr  ttoowwnnss;;  rreehhaabbiilliittaattiinngg  eexxiissttiinngg  

ssyysstteemmss  iinn  kkeeeeppiinngg  wwiitthh  nnaattiioonnaall  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  eennvviirroonnmmeennttaall  ssttaannddaarrddss..  
  

oo  iinnttrroodduucciinngg  ccoosstt  rreeccoovveerryy  mmeecchhaanniissmmss  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  ddiirreecctt  bbeenneeffiicciiaarryy  ppaayyss  

aanndd  tthhaatt  tthhee  ssuuppppllyy  ooff  sseerrvviicceess  iiss  mmaaiinnttaaiinneedd  aanndd  eennhhaanncceedd..  

  
TTHHEE  WWAATTEERR  RREESSOOUURRCCEESS  AACCTT  11999955  

  

JJaammaaiiccaa’’ss  WWaatteerr  RReessoouurrccee  AAcctt  11999955,,  wwaass  pprroommuullggaatteedd  iinn  11999966,,  aass  rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  

aacckknnoowwlleeddggeedd  nneeeedd  ffoorr  aa  uunniiffiieedd  aanndd  ccoohheessiivvee  lleeggiissllaattiivvee  ffrraammeewwoorrkk  ttoo  eennaabbllee  tthhee  pprrooppeerr  

aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  ooppttiimmaall  uussee  ooff  JJaammaaiiccaa’’ss  wwaatteerr  rreessoouurrcceess;;  aaddeeqquuaattee  

wwaatteerr  rreessoouurrcceess  ppllaannnniinngg  ttoo  eennssuurree  tthhee  rraattiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt,,  eeqquuiittaabbllee  aallllooccaattiioonn  ooff  wwaatteerr  

rreessoouurrcceess  aanndd  tthhee  ccoonnttrrooll  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  wwaatteerr  qquuaalliittyy  iinn  aaqquuiiffeerrss  aanndd  ssttrreeaamm  

cchhaannnneellss..    IItt  iiss  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd  tthhaatt  tthhee  AAcctt  eessttaabblliisshheedd  tthhee  WWaatteerr  RReessoouurrccee  AAuutthhoorriittyy  

((WWRRAA))  ttoo  rreegguullaattee,,  aallllooccaattee,,  ccoonnsseerrvvee  aanndd  ootthheerrwwiissee  mmaannaaggee  tthhee  ccoouunnttrryy’’ss  wwaatteerr  

rreessoouurrcceess;;  vviizz::  
  

oo  ccoolllleecctt,,  ccoommppiillee  aanndd  ddiisssseemmiinnaattee  hhyyddrroollooggiicc  ddaattaa..  
  

oo  uunnddeerrttaakkee  ppllaannnniinngg  ffuunnccttiioonnss  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  tthhee  nnaattiioonnaall  WWaatteerr  RReessoouurrcceess  MMaasstteerr  

PPllaann  aanndd  WWaatteerr  QQuuaalliittyy  CCoonnttrrooll  PPllaannss..  
  

oo  aallllooccaattiinngg  wwaatteerr  tthhrroouugghh  ppeerrmmiittss  aanndd  lliicceenncceess..  
  

oo  ccoonnttrroolllliinngg  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  wwaatteerr  iinn  ccoonnffoorrmmiittyy  wwiitthh  tthhee  AAcctt..  

  

UUssee  ooff  PPeerrmmiittss  aanndd  LLiicceenncceess  
  

TThhee  aallllooccaattiioonn  ooff  wwaatteerr  rreessoouurrcceess  tthhrroouugghh  ppeerrmmiittss  ttoo  ddrriillll//aalltteerr  wweellllss  aanndd  lliicceenncceess  ttoo  

aabbssttrraacctt  aanndd  uussee  wwaatteerr  iiss  oonnee  mmeetthhoodd  ooff  ccoonnttrrooll  ttoo  pprreevveenntt  oovveerr  aabbssttrraaccttiioonn  ooff  rreessoouurrcceess  

aanndd  rreegguullaattee  tthhee  ddiisscchhaarrggee  ooff  eefffflluueennttss  oonn  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt..    WWhheerree  aa  lliicceennccee  iiss  ggrraanntteedd  

ffoorr  tthhee  aabbssttrraaccttiioonn  aanndd  uussee  ooff  wwaatteerr  tthhaatt  wwiillll  ggeenneerraattee  aann  eefffflluueenntt,,  aa  ssiimmuullttaanneeoouuss  

aapppplliiccaattiioonn  mmuusstt  bbee  mmaaddee  ttoo  tthhee  NNaattiioonnaall  EEnnvviirroonnmmeenntt  aanndd  PPllaannnniinngg  AAggeennccyy  ((NNEEPPAA))  ffoorr  

aa  lliicceennccee  ttoo  ddiisscchhaarrggee  eefffflluueenntt..    NNoo  lliicceennccee  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  aabbssttrraacctt  aanndd  uussee  wwaatteerr  wwhheerree  tthhee  

ppeerrssoonn  hhaass  tthhee  rriigghhtt  ooff  aacccceessss  ttoo  tthhee  ssoouurrccee  ooff  wwaatteerr  aanndd  tthhee  wwaatteerr  iiss  rreeqquuiirreedd  ffoorr  

hhoouusseehhoolldd  ppuurrppoosseess  oonnllyy..    

  
TTHHEE  PPAARRIISSHHEESS  WWAATTEERR  SSUUPPPPLLYY  AACCTT  

  

TThhee  PPaarriisshheess  WWaatteerr  SSuuppppllyy  AAcctt  ddeeffiinneess  tthhee  ssccooppee  aanndd  ssuubbssttaannccee  ooff  tthhee  rroollee  ooff  tthhee  PPaarriisshh  

CCoouunncciillss  iinn  nnaattiioonnaall  wwaatteerr  pprroodduuccttiioonn  aanndd  ssuuppppllyy..    FFoorr  eexxaammppllee,,  tthhee  PPaarriisshh  CCoouunncciillss  mmaayy  

ffiixx  tthhee  wwaatteerr  rraatteess  ttoo  bbee  ppaaiidd  iinn  tthhee  DDiissttrriicctt  aanndd  sseett  oouutt  tthhee  pprroocceedduurree  ffoorr  ssuucchh  rraatteess..    

AAddddiittiioonnaallllyy,,  aallll  ttaaxxppaayyeerrss  rreessiiddeenntt  iinn  aa  DDiissttrriicctt  ppaayyiinngg  wwaatteerr  rraatteess  sshhaallll  bbee  eennttiitt lleedd  ttoo  

wwaatteerr  ssuuppppllyy  ffrroomm  tthhee  ppuubblliicc  wwaatteerr  ssuuppppllyy  iinn  tthhee  DDiissttrriicctt..    AA  PPaarriisshh  CCoouunncciill  iiss  eennttiitt lleedd  ttoo  

sseellll  aanndd  ddiissppoossee  ooff  wwaatteerr  ffrroomm  aannyy  wwaatteerrwwoorrkkss  iinn  tthhee  DDiissttrriicctt  aatt  iittss  ddiissccrreettiioonn  aanndd,,  ““iiff  

tthheeyy  tthhiinnkk  ffiitt””,,  mmaayy  ssuuppppllyy  wwaatteerr  ffrreeee  ooff  wwaatteerr  rraatteess  oorr  ootthheerr  cchhaarrggeess..  
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TTHHEE  PPUUBBLLIICC  HHEEAALLTTHH  AACCTT    

  

TThhee  PPuubblliicc  HHeeaalltthh  AAcctt  ssppeeaakkss  ttoo  tthhee  pprreevveennttiioonn  ooff  ccoonnttaammiinnaattiioonn  ooff  ffoooodd  aanndd  ddrriinnkk  aanndd  

ggiivveess  tthhee  MMiinniisstteerr  ooff  HHeeaalltthh  tthhee  ppoowweerr  ttoo  eennssuurree,,  iinntteerr  aalliiaa,,  ““tthhee  iinnssppeeccttiioonn  aanndd  pprreevveennttiioonn  

ffrroomm  ccoonnttaammiinnaattiioonn  ooff  ffoooodd  aanndd  ddrriinnkk  iinntteennddeedd  ffoorr  hhuummaann  ccoonnssuummppttiioonn,,  tthhee  aannaallyyzziinngg  

aanndd  tteessttiinngg  ooff  ssaammpplleess  ooff  ssuucchh  ffoooodd  aanndd  ddrriinnkk  bbyy  aann  ooffffiicciiaall  aannaallyysstt,,  tthhee  iissssuuiinngg  ooff  

cceerrttiiffiiccaatteess  iinn  rreellaattiioonn  tthheerreettoo,,  aanndd  tthhee  ccoonnddeemmnnaattiioonn,,  sseeiizzuurree  aanndd  ddiissppoossaall  ooff  ssuucchh  aarrttiicclleess  

aass  aarree  uunnffiitt  ffoorr  hhuummaann  ccoonnssuummppttiioonn””..  

  
TTHHEE  NNAATTIIOONNAALL  WWAATTEERR  CCOOMMMMIISSSSIIOONN  AACCTT  

  

TThhee  NNaattiioonnaall  WWaatteerr  CCoommmmiissssiioonn  AAcctt  ssppeeaakkss  ttoo  tthhee  qquuaalliittyy,,  rreelliiaabbiilliittyy  aanndd  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  

wwaatteerr  ssuuppppllyy  sseerrvviicceess  aanndd  tthhee  rraatteess  cchhaarrggeedd..  

  

TTHHEE  NNAATTIIOONNAALL  DDRRIINNKKIINNGG  WWAATTEERR  RREEGGUULLAATTIIOONNSS  

  

TThhee  ddrraafftt  NNaattiioonnaall  WWaatteerr  RReegguullaattiioonnss,,  aann  iimmppoorrttaanntt  ccoorroollllaarryy  ooff  tthhee  WWaatteerr  SSeeccttoorr  PPoolliiccyy,,  

sshhoouulldd  ccoommee  iinnttoo  eeffffeecctt  eenndd  ooff  22000077  aass  mmeeaannss  ooff  eennssuurriinngg  tthhaatt  tthhee  wwaatteerr  pprroodduucceedd  aanndd  

ddiissttrriibbuutteedd  iiss  ssaaffee  aanndd  hheeaalltthhyy..    TThhee  nneeww  rreegguullaattiioonnss  wweerree  ddeevveellooppeedd  uunnddeerr  tthhee  PPuubblliicc  

HHeeaalltthh  AAcctt  iinn  lliinnee  wwiitthh  tthhee  MMiilllleennnniiuumm  DDeevveellooppmmeenntt  GGooaallss  aanndd  wwiillll  rreeppllaaccee  tthhee  WWoorrlldd  

HHeeaalltthh  OOrrggaanniizzaattiioonn’’ss  GGuuiiddeelliinneess  aanndd  IInntteerriimm  JJaammaaiiccaa  SSttaannddaarrddss  ffoorr  ddrriinnkkiinngg  wwaatteerr..    TThhee  

RReegguullaattiioonnss  aarree  oobblliiggaattoorryy  ffoorr  ppeerrssoonnss  pprroovviiddiinngg  ddrriinnkkiinngg  wwaatteerr  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  wwiillll  

bbee  mmoonniittoorreedd  bbyy  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  HHeeaalltthh  ((MMOOHH))..    IInntteerr  aalliiaa,,  tthhee  RReegguullaattiioonnss::  
  

11..  mmaakkee  iitt  mmaannddaattoorryy  ffoorr  aallll  sseerrvviiccee  pprroovviiddeerrss  ooff  ddrriinnkkiinngg  wwaatteerr  ttoo  oobbttaaiinn  MMOOHH  

aapppprroovvaall  ttoo  ooppeerraattee  iinn  bbootthh  tthhee  ppuubblliicc  aanndd  pprriivvaattee  ddoommaaiinn..    
  

22..  sshhiifftt  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  qquuaalliittyy  aassssuurraannccee  aanndd  qquuaalliittyy  ccoonnttrrooll  ffrroomm  tthhee  

rreegguullaattoorryy  aauutthhoorriittiieess  ttoo  tthhee  sseerrvviiccee  pprroovviiddeerrss..  
  

22..  oobblliiggee  aaddooppttiioonn  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  nneeww  tteessttiinngg  mmeetthhooddss  ffoorr  ccoonnttaammiinnaannttss..  
  

33..  eennaabbllee  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  HHeeaalltthh  ttoo  aapppprroovvee  llaabboorraattoorriieess’’  eennggaaggeemmeenntt  iinn  wwaatteerr  

tteessttiinngg  aanndd  ssttiippuullaattee  tthhee  rreeppoorrttiinngg  rreeqquuiirreemmeennttss..  
  

44..  ssttrreennggtthheenn  eennffoorrcceemmeenntt  ssttrraatteeggiieess..  

  
TTHHEE  NNAATTIIOONNAALL  SSOOLLIIDD  WWAASSTTEE  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  AACCTT  

  

TThhee  NNaattiioonnaall  SSoolliidd  WWaassttee  MMaannaaggeemmeenntt  AAcctt  eessttaabblliisshheedd  tthhee  SSoolliidd  WWaassttee  MMaannaaggeemmeenntt  

AAuutthhoorriittyy  wwiitthh  ffuunnccttiioonnss  tthhaatt  iinncclluuddee  eeffffeeccttiivvee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  ssoolliidd  wwaassttee  ((mmeeddiiccaall  aanndd  

hhaazzaarrddoouuss  wwaassttee))  iinn  JJaammaaiiccaa  aass  mmeeaannss  ttoo  ssaaffeegguuaarrdd  ppuubblliicc  hheeaalltthh..    TThhee  AAuutthhoorriittyy  aallssoo  

rreevviieewwss  aapppplliiccaattiioonnss  ffoorr  ssoolliidd  wwaassttee  lliicceennsseess  aanndd,,  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd,,  iiss  mmaannddaatteedd  ttoo  iinnvviittee  tthhee  

wwrriitttteenn  ccoommmmeennttss  oorr  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  tthhee  nnaattiioonnaall  wwaatteerr  rreessoouurrcceess  aauutthhoorriitt iieess  ttoo  

eennssuurree  aapppprroopprriiaattee  ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  ssoolliidd  wwaassttee  aanndd  tthhee  

pprrootteeccttiioonn  ooff  wwaatteerr  qquuaalliittyy..  
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TTHHEE  NNAATTUURRAALL  RREESSOOUURRCCEESS  CCOONNSSEERRVVAATTIIOONN  AAUUTTHHOORRIITTYY  AACCTT  

  

EEnnaacctteedd  iinn  11999911,,  tthhee  NNaattuurraall  RReessoouurrcceess  CCoonnsseerrvvaattiioonn  AAuutthhoorriittyy  AAcctt  ggoovveerrnnss  tthhee  eeffffeeccttiivvee  

mmaannaaggeemmeenntt  ooff  tthhee  pphhyyssiiccaall  eennvviirroonnmmeenntt  ooff  JJaammaaiiccaa,,  vviizz,,  tthhee  wwiillddlliiffee,,  wwaatteerrsshheedd  aanndd  

bbeeaacchheess  aanndd  pprroovviiddeess::  
  

11..  ffoorr  aa  rreegguullaattoorryy  ppoowweerr  ttoo  sseett  qquuaalliittaattiivvee  ssttaannddaarrddss  ffoorr  wwaatteerr  aanndd  tthhee  ccoonnttrrooll  ooff  

ddiisscchhaarrggeess  ooff  wwaasstteewwaatteerr  iinnttoo  wwaatteerrss  oorr  oonn  aanndd  iinnttoo  tthhee  ggrroouunndd..  
    

22..  tthhaatt  iitt  iiss  aann  ooffffeennccee  ttoo  ddiisscchhaarrggee  oonn  oorr  ccaauussee  oorr  ppeerrmmiitt  tthhee  eennttrryy  iinnttoo  wwaatteerrss  oorr  iinnttoo  

tthhee  ggrroouunndd  ooff  sseewwaaggee  oorr  ttrraaddee  eefffflluueenntt  iinncclluuddiinngg  tthhee  ddiisscchhaarrggee  ooff  aannyy  ppooiissoonnoouuss,,  

nnooxxiioouuss  oorr  ppoolllluuttiinngg  mmaatttteerr  eexxcceepptt  uunnddeerr  aanndd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  aa  lliicceennccee  ggrraanntteedd  

uunnddeerr  tthhee  AAcctt..  
  

33..  ffoorr  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  RReessoouurrcceess  CCoonnsseerrvvaattiioonn  AAuutthhoorriittyy  ((NNRRCCAA))  

ttoo  ddeevveelloopp,,  iimmpplleemmeenntt  aanndd  mmoonniittoorr  ppllaannss  aanndd  pprrooggrraammmmeess  rreellaattiinngg  ttoo  tthhee  

mmaannaaggeemmeenntt  ooff  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt  aanndd  ffoorrmmuullaattee  ssttaannddaarrddss  aanndd  ccooddeess  ooff  pprraaccttiiccee  ffoorr  

tthhee  iimmpprroovveemmeenntt  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  ooff  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt..  

  

TTHHEE  OOFFFFIICCEE  OOFF  UUTTIILLIITTIIEESS  RREEGGUULLAATTIIOONN  AACCTT  

  

TThhee  OOffffiiccee  ooff  UUttiilliittiieess  RReegguullaattiioonn  AAcctt  ggoovveerrnnss  tthhee  ssuuppeerrvviissiioonn  ooff  uuttiilliittyy  sseerrvviicceess  iinn  

JJaammaaiiccaa  aanndd  ddeeffiinneess  uuttiilliittyy  sseerrvviicceess  ttoo  iinncclluuddee  tthhee  ssuuppppllyy  oorr  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  wwaatteerr  aanndd  

eessttaabblliisshheedd  tthhee  OOffffiiccee  ooff  UUttiilliittiieess  RReegguullaattiioonn  ((OOUURR))  aass  tthhee  oovveerrssiigghhtt  bbooddyy..  
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JJAAMMAAIICCAA’’SS  WWAATTEERR  AANNDD  SSAANNIITTAATTIIOONN  SSTTRRAATTEEGGIIEESS  AANNDD  AACCTTIIOONN  PPLLAANNSS  

  

SSttrraatteeggiieess  aanndd  aaccttiioonn  ppllaannss  aarree  ddeevveellooppeedd  aanndd  eexxeeccuutteedd  iinn  lliinnee  wwiitthh  nnaattiioonnaall  aanndd  

iinntteerrnnaattiioonnaall  eennvviirroonnmmeennttaall  ssttaannddaarrddss  wwiitthh  ssuussttaaiinneedd  aatttteennttiioonn  ttoo  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  wwaatteerr  

pprroodduucceedd  aanndd  ssuupppplliieedd..  

  

TThhee  WWaatteerr  RReessoouurrcceess  DDeevveellooppmmeenntt  MMaasstteerr  PPllaann  

  

TThhee  WWaatteerr  RReessoouurrcceess  DDeevveellooppmmeenntt  MMaasstteerr  PPllaann  ccaammee  iinnttoo  eeffffeecctt  ttoo  eennaabbllee  tthhee  

mmaannaaggeemmeenntt  ooff  nnaattiioonnaall  wwaatteerr  rreessoouurrcceess  iinn  oorrddeerr  ttoo  ssuussttaaiinn  tthhee  wwaatteerr  ssuuppppllyy  aanndd  ooppttiimmiizzee  

oonn  wwaatteerr  uussee  iinn  aann  eeffffiicciieenntt,,  ccoosstt--eeffffeeccttiivvee  aanndd  ttiimmeellyy  mmaannnneerr..    TThhee  PPllaann  ddeeffiinneess  wwaatteerr  

rreessoouurrcceess  aass  tthhee  ssuuppppllyy  aanndd  ddeemmaanndd  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy’’ss  hhyyddrroollooggiicc  bbaassiinn  lleevveell,,  vviizz,,  tthhee  

ggrroouunndd  aanndd  ssuurrffaaccee  wwaatteerr  qquuaalliittyy  aanndd  qquuaannttiittyy..    TThhee  ffoolllloowwiinngg  ssttrraatteeggiieess  aanndd  pprroojjeeccttss  

wweerree  iiddeennttiiffiieedd  aass  mmeeaannss  ttoo  rreeaalliizzee  bbeetttteerr  wwaatteerr  rreessoouurrcceess  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  aa  mmoorree  

rreelliiaabbllee  wwaatteerr  ssuuppppllyy  ssyysstteemm  ffoorr  ddoommeessttiicc  aanndd  iirrrriiggaattiioonn  uusseerrss::  
  

oo  hhaarrmmoonniizzaattiioonn  ooff  wwaatteerr  qquuaalliittyy  ccoonnttrrooll  aammoonngg  aallll  aaggeenncciieess  iinn  tthhee  wwaatteerr  sseeccttoorr..  
  

oo  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  aa  FFlloooodd  WWaatteerr  CCoonnttrrooll  PPllaann;;  FFlloooodd  PPllaaiinn  MMaappppiinngg;;  WWaatteerr  QQuuaalliittyy  

AAttllaass;;  aanndd  PPoolllluuttiioonn  RRiisskk  MMaappss..  
  

oo  iinnccrreeaassee  ppuubblliicc  eedduuccaattiioonn  oonn  wwaatteerr  ccoonnsseerrvvaattiioonn..  
  

oo  eexxppaanndd  iirrrriiggaattiioonn  sseerrvviicceess  iinn  lliinnee  wwiitthh  tthhee  NNaattiioonnaall  IIrrrriiggaattiioonn  DDeevveellooppmmeenntt  PPllaann..  
  

oo  eessttaabblliisshh  WWaatteerr  UUsseerrss’’  AAssssoocciiaattiioonnss  aass  mmeeaannss  ooff  iinnccrreeaassiinngg  ffaarrmmeerr  iinnvvoollvveemmeenntt  iinn  

tthhee  iirrrriiggaattiioonn  pprroocceessss  aanndd  ffaarrmm  iinnccoommee;;  pprroommoottiinngg  eeffffiicciieenntt  oonn--ffaarrmm  wwaatteerr  uussee;;  

aanndd  eennaabblliinngg  ooppeerraattiioonn  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  ooff  iirrrriiggaattiioonn  eeqquuiippmmeenntt..  
  

oo  iimmpprroovvee  iirrrriiggaattiioonn  eeffffiicciieenncciieess;;  ccoonnddiittiioonnss  ooff  ccaannaallss;;  iinnssttaallll  ppiippee  ssyysstteemmss  aanndd  

mmeeaassuurriinngg  ddeevviicceess  aanndd  iinnccrreeaassee  wwaatteerr  ssttoorraaggee  ffaacciilliittiieess  ssuucchh  aass  mmiiccrroo--ddaammss..  

  

TThhee  NNaattiioonnaall  IIrrrriiggaattiioonn  DDeevveellooppmmeenntt  PPllaann  

  

TThhee  NNaattiioonnaall  IIrrrriiggaattiioonn  DDeevveellooppmmeenntt  PPllaann  ddeeffiinneess  tthhee  ccoouunnttrryy’’ss  iirrrriiggaabbllee  aarreeaass  aanndd  

iirrrriiggaattiioonn  wwaatteerr  ddeemmaanndd;;  aasssseesssseess  tthhee  ssttaattee  ooff  tthhee  iirrrriiggaatteedd  aaggrriiccuullttuurraall  sseeccttoorr;;  aanndd  

iiddeennttiiffyy//pprriioorriittiizzee  pprroojjeeccttss  ffoorr  iimmpplleemmeennttaattiioonn..  TThhee  NNWWCC  hhaass  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  

ddeevveellooppiinngg  tthhee  PPllaann,,  iinn  ccoollllaabboorraattiioonn  wwiitthh  tthhee  NNaattiioonnaall  IIrrrriiggaattiioonn  CCoommmmiissssiioonn  ((NNIICC)),,  aanndd  

ffoorr  pprreeppaarriinngg  PPaarriisshh  PPllaannss  ((aasssseessss  wwaatteerr  nneeeeddss  aatt  tthhee  ssuubb--nnaattiioonnaall  lleevveellss  aanndd  pprrooppoossee  

aapppprroopprriiaattee  ssoolluuttiioonnss))  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  PPllaann..      
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TTHHEE  NNAATTIIOONNAALL  WWAATTEERR//SSAANNIITTAATTIIOONN  IINNSSTTIITTUUTTIIOONNAALL  FFRRAAMMEEWWOORRKK  

  

JJaammaaiiccaa  hhaass  aa  ssttrroonngg  iinnssttiittuuttiioonnaall  ffrraammeewwoorrkk  iinn  ppllaaccee  ttoo  mmaannaaggee  tthhee  wwaatteerr  ssuuppppllyy  aanndd  

ssaanniittaattiioonn  sseerrvviicceess  aanndd  pprroommoottee  aanndd  pprrootteecctt  tthhee  iinntteerreessttss  ooff  tthhee  ppeeooppllee  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  

aacccceessssiinngg  ssaaffee  ddrriinnkkiinngg  wwaatteerr  aanndd  ggoooodd  ssaanniittaattiioonn..    NNaattiioonnaall  wwaatteerr  pprroodduuccttiioonn  aanndd  

ddiissttrriibbuuttiioonn  aarree  rreeaalliizzeedd  bbyy  tthhee  SSttaattee  aanndd  iittss  AAggeenncciieess,,  wwiitthh  tthhee  pprriivvaattee  sseeccttoorr  hhaavviinngg  aa  

ccoonnttrriibbuuttoorryy  rroollee  aatt  aa  vveerryy  ssmmaallll  ssccaallee..  

  

TTHHEE  MMIINNIISSTTRRYY  OOFF  WWAATTEERR  

  

TThhee  MMiinniissttrryy  ooff  WWaatteerr  wwaass  ccrreeaatteedd  iinn  11999988  ttoo  ssiiggnnaall  tthhee  pprree--eemmiinneennccee  aanndd  cceennttrraalliittyy  ooff  

aacccceessss  ttoo  wwaatteerr  iinn  tthhee  nnaattiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt  pprroocceessss  aanndd  hhaass  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  ppoolliiccyy  

ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  tthhee  ccoooorrddiinnaattiioonn  ooff  wwaatteerr  mmaannaaggeemmeenntt  rreellaatteedd  aaccttiivviittiieess..  

  

TTHHEE  NNAATTIIOONNAALL  WWAATTEERR  CCOOMMMMIISSSSIIOONN  

  

TThhee  NNaattiioonnaall  WWaatteerr  CCoommmmiissssiioonn  ((NNWWCC))  iiss  aa  ssttaattuuttoorryy  bbooddyy  eessttaabblliisshheedd  iinn  11998800  bbyy  tthhee  

NNaattiioonnaall  WWaatteerr  CCoommmmiissssiioonn  AAcctt  aanndd  cchhaarrggeedd  wwiitthh  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoo  pprroovviiddee  aanndd  

iimmpprroovvee  uurrbbaann  aanndd  rruurraall  wwaatteerr  ssuuppppllyy  aanndd  ssaanniittaattiioonn  sseerrvviicceess  aanndd  mmaakkee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  

ttoo  eennaabbllee  aacccceessss  ttoo  aann  eeffffiicciieenntt,,  ccoooorrddiinnaatteedd  aanndd  ccoosstt--eeffffeeccttiivvee  wwaatteerr  ssuuppppllyy  ssyysstteemm..  

NNWWCC  iiss  aallssoo  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  ccoolllleeccttiioonn,,  ttrreeaattmmeenntt  aanndd  ddiissppoossaall  ooff  uurrbbaann  sseewweerraaggee  

ssyysstteemmss  aanndd  eemmppoowweerreedd  ttoo  mmaakkee  sseewweerraaggee  ccoonnnneeccttiioonnss  wwhheerree  iitt  ccoonnssttrruuccttss,,  eexxtteennddss  oorr  

ooppeerraatteess  aannyy  sseewweerraaggee  ssyysstteemm..  

  

NNWWCC  AAccttiioonn  ttoowwaarrdd  UUnniivveerrssaall  AAcccceessss  

  

SSiinnccee  22000022,,  ccoommmmuunniittiieess  iissllaanndd--wwiiddee  hhaavvee  bbeenneeffiitteedd  ffrroomm  tthhee  pprroojjeeccttss  iimmpplleemmeenntteedd  bbyy  

tthhee  NNWWCC..    TToo  ddaattee,,  tthhee  NNWWCC  pprroodduucceess  aanndd  ddiissttrriibbuutteess  aapppprrooxxiimmaatteellyy  119900MMDDGG  ooff  wwaatteerr,,  

sseerrvviinngg  oovveerr  550000,,000000  ccuussttoommeerrss,,  aapppprrooxxiimmaatteellyy  8855%%  ooff  tthhee  ggeenneerraall  ppooppuullaattiioonn  tthhoouugghh  aa  

ccoommpplleexx  ssyysstteemm  iinnccoorrppoorraattiinngg  aabboouutt  114400  wweellllss;;  332200  wwaatteerr  ssuuppppllyy  ffaacciilliittiieess;;  6688  

wwaasstteewwaatteerr  ttrreeaattmmeenntt  ppllaannttss;;  aanndd  9955  sseewwaaggee  ppuummppiinngg  ssttaattiioonnss,,  ccoolllleeccttiinngg  aanndd  ttrreeaattiinngg  5533  

mmiilllliioonn  ggaalllloonnss  ooff  wwaasstteewwaatteerr  ppeerr  ddaayy..    TThheessee  aacchhiieevveemmeennttss  aarree  tthhee  rreessuullttss  ooff  tthhee  

ssuucccceessssffuull  ccoommpplleettiioonn  ooff  vvaarriioouuss  pprroojjeeccttss,,  iinncclluuddiinngg  aaiimmeedd  ssppeecciiffiiccaallllyy  aatt::    

  

PPrroodduuccttiioonn  aanndd  DDiissttrriibbuuttiioonn  ooff  SSaaffee  DDrriinnkkiinngg  WWaatteerr  

  

PPrroojjeeccttss  ccoommpplleetteedd  ssiinnccee  22000011  ttoo  eennaabbllee  aacccceessss  ttoo  ssaaffee  ddrriinnkkiinngg  wwaatteerr  aanndd  ggoooodd  ssaanniittaattiioonn  

iinn  tthhee  rruurraall  aanndd  uurrbbaann  aarreeaass  rreessppeeccttiivveellyy,,  iinncclluuddee::  

  

oo  tthhee  LLuucceeaa//NNeeggrriill  WWaatteerr  SSuuppppllyy  PPrroojjeecctt  ((iinnssttaallllaattiioonn  ooff  ttrraannssmmiissssiioonn  aanndd  

ddiissttrriibbuuttiioonn  mmaaiinnss  aanndd  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  ttwwoo  wwaatteerr  ssttoorraaggee  ttaannkkss))  ccoommpplleetteedd  iinn  

AApprriill  22000011,,  ttoo  pprroovviiddee  aaddeeqquuaattee  aanndd  rreelliiaabbllee  wwaatteerr  ssuuppppllyy  ffoorr  tthhee  ppeeooppllee  

((aapppprrooxxiimmaatteellyy  5500,,000000  ppeerrssoonnss,,  hhootteellss  aanndd  ootthheerr  ddeevveellooppmmeennttss  iinn  LLuucceeaa//NNeeggrriill  

aanndd  ssuurrrroouunnddiinngg  aarreeaass,,  ffaacciilliittaattiinngg  tthhee  PPaarriisshh’’ss  eeccoonnoommiicc  ggrroowwtthh..  
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oo  tthhee  GGrreeaatt  RRiivveerr  WWaatteerr  SSuuppppllyy  PPrroojjeecctt  ccoommpplleetteedd  iinn  OOccttoobbeerr  22000055,,  wwiitthh  tthhee  

eexxppaannssiioonn  ooff    wwaatteerr  pprroodduuccttiioonn  ccaappaacciittyy  aanndd  iinnssttaallllaattiioonn  ooff  aa  ttrruunnkk  mmaaiinn  ffrroomm  tthhee  

GGrreeaatt  RRiivveerr  ttoo  LLuucceeaa  aanndd  iimmpprroovviinngg  oonn  wwaatteerr  ssuuppppllyy  ffoorr  aapppprrooxxiimmaatteellyy  6600,,000000  

ppeerrssoonnss,,  hhootteellss  aanndd  ootthheerr  ddeevveellooppmmeennttss  llooccaatteedd  bbeettwweeeenn  tthhee  GGrreeaatt  RRiivveerr  aanndd  tthhee  

PPaarriisshheess  ooff    LLuucceeaa  aanndd  HHaannoovveerr  aanndd  oobbttaaiinniinngg  ssiiggnniiffiiccaanntt  rreedduuccttiioonn  iinn  nnoonn--

rreevveennuuee  wwaatteerr..  

  

oo  tthhee  MMiillkk  RRiivveerr  WWaatteerr  SSuuppppllyy  PPrroojjeecctt  ccoommpplleetteedd  iinn  OOccttoobbeerr  22000066,,  rreessuullttiinngg  iinn  tthhee  

rreehhaabbiilliittaattiioonn  ooff  wwaatteerr  ssuuppppllyy  aanndd  ssttoorraaggee  ffaacciilliittiieess;;  rreeppllaacceemmeenntt  ooff  tthhee  ddeeffeeccttiivvee  

ppiippeelliinnee  nneettwwoorrkk;;  aanndd  iinnssttaallllaattiioonn  ooff  ttrraannssmmiissssiioonn  aanndd  ddiissttrriibbuuttiioonn  mmaaiinnss..  

  

oo  tthhee  YYaallllaahhss  PPiippeelliinnee  RReessttoorraattiioonn  PPrroojjeecctt  ccoommpplleetteedd    iinn  22000066,,  wwiitthh  rreeppaaiirr  aanndd  

rreessttoorraattiioonn  ooff  tthhee  ccoonnvveeyyaannccee  ssyysstteemm  ffoorr  tthhee  MMoonnaa  RReesseerrvvooiirr  sseerrvviinngg  KKiinnggssttoonn  

aanndd  SStt  AAnnddrreeww  aanndd  tthhee  YYaallllaahhss  ppiippeelliinnee  aanndd  iinnttaakkee  ffaacciilliittiieess  aanndd  rriivveerr  wwoorrkkss  

ddaammaaggeedd  bbyy  HHuurrrriiccaannee  IIvvaann..  

  

oo  tthhee  RReedd  SSttrriippee  HHuurrrriiccaannee  RReessttoorraattiioonn  PPrroojjeecctt  ssuubbssttaannttiiaallllyy  ccoommpplleetteedd  wwiitthh  tthhee  

rreehhaabbiilliittaattiioonn  aanndd  eexxppaannssiioonn  ooff  wwaatteerr  ssuuppppllyy  ssyysstteemmss  iinn  sseevveenn  ppaarriisshheess,,  vviizz::  
  

--  tthhee  VVeennttuurree  RRiivveerr  aanndd  WWeessttmmoorreellaanndd  ppiippeelliinneess,,  iinnttaakkee  wwoorrkkss,,  ppuummppiinngg  

ssttaattiioonnss  aanndd  rreesseerrvvooiirrss  ((tthhee  TTrreellaawwnnyy  SShheerrwwoooodd  ppiippeelliinnee,,  ttrreeaattmmeenntt  wwoorrkkss  

aanndd  rreesseerrvvooiirrss  ttoo  bbee  ccoommpplleetteedd))..  

--    

oo  SSeewweerraaggee  ccoovveerraaggee  iiss  iimmpprroovviinngg  wwiitthh  tthhee  mmaajjoorriittyy  ooff  hhoouusseehhoollddss  ssttiillll  sseerrvveedd  bbyy  

iinnddiivviidduuaall  ssaanniittaattiioonn  ssyysstteemmss  aanndd  aapppprrooxxiimmaatteellyy  2244%%  ccoonnnneecctteedd  ttoo  sseewweerraaggee  

ssyysstteemmss..    
  

--  TThhee  NNWWCC  llaauunncchheedd  iittss  WWaassttee  WWaatteerr  TTrreeaattmmeenntt  aanndd  SSeewwaaggee  EEfffflluueenntt  

OOppeerraattiioonnss  RReehhaabbiilliittaattiioonn  PPrrooggrraammmmee  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  NNaattiioonnaall  

SSeewwaaggee  EEfffflluueenntt  RReegguullaattiioonnss  ttoo  iimmpprroovvee  wwaasstteewwaatteerr  ttrreeaattmmeenntt  aanndd  tthhee  

qquuaalliittyy  ooff  eefffflluueenntt..  

  

FFuunnddiinngg  

  

TThhee  NNWWCC  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  iinnccrreeaassiinngg  iittss  ooppeerraattiioonnaall  eeffffiicciieennccyy  ttoo  eennaabbllee  ccoosstt  rreedduuccttiioonn  

ttoo  tthhee  lloowweesstt  eeffffiicciieenntt  lleevveellss,,  ffoorr  eexxaammppllee  tthhrroouugghh  ssyysstteemmaattiicc  ppllaannnniinngg  ttoo  eennaabbllee  tthhee  

ccoonnttrrooll  ddeemmaanndd  aanndd  rreedduuccee  tthhee  aammoouunntt  ooff  ccaappiittaall  eexxppeennddiittuurree  nneeeeddeedd;;  uussee  ooff  ccoosstt  

rreeccoovveerryy  mmeecchhaanniissmmss  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  bbeenneeffiicciiaarriieess  ooff  sseerrvviicceess  ppaayy;;  aappppllyyiinngg  mmeeaassuurreess  

ttoo  rreedduuccee  ssyysstteemm  lleeaakkss..    

  
TTHHEE  PPAARRIISSHH  CCOOUUNNCCIILLSS  

  

PPaarriisshh  CCoouunncciillss  hhaavvee  tthhee  rroollee  ooff  ooppeerraattiinngg  tthhee  mmiinnoorr  wwaatteerr  ssuuppppllyy  ssyysstteemmss  ((rraaiinnwwaatteerr  

ccaattcchhmmeenntt,,  wwaayyssiiddee  ttaannkkss))  aatt  tthhee  llooccaall  lleevveell  aanndd  hhaass  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  wwaatteerr  ddiissttrriibbuuttiioonn  

aanndd  ccoolllleeccttiioonn  ooff  uusseerr  cchhaarrggeess..  
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TTHHEE  PPRRIIVVAATTEE  SSEECCTTOORR    

  

TThhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  JJaammaaiiccaa  sseeeess  pprriivvaattiizzaattiioonn  aass  aammoonngg  tthhee  ssttrraatteeggiieess  ttoo  sseeccuurree  

eeccoonnoommiicc  bbeenneeffiittss  aanndd  nnoott  aann  eenndd  iinn  iittsseellff..    FFoorr  eexxaammppllee,,  eeffffoorrttss  ttoo  iinncclluuddee  pprriivvaattee  sseeccttoorr  

ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  wwaatteerr  aanndd  sseewweerraaggee  sseeccttoorr  aarree  aaiimmeedd  aatt  iimmpprroovviinngg  tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy,,  

qquuaalliittyy  aanndd  ccoosstt--eeffffeeccttiivveenneessss  ooff  sseerrvviicceess  ddeelliivveerreedd..      IInn  rreellaattiioonn  ttoo  tthhee  wwaatteerr  aanndd  

ssaanniittaattiioonn  sseeccttoorrss,,  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  JJaammaaiiccaa  eexxppeeccttss  pprriivvaattee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ttoo  rreessuulltt  iinn  

iimmpprroovveedd  aavvaaiillaabbiilliittyy,,  qquuaalliittyy  aanndd  ccoosstt--eeffffeeccttiivveenneessss  ooff  tthhee  sseerrvviicceess  ddeelliivveerreedd  aanndd  aannyy  

ssuucchh  ppaarrttiicciippaattiioonn  mmuusstt  bbee  iinn  tthhee  nnaattiioonnaall  iinntteerreesstt  aanndd  mmeeeett  cceerrttaaiinn  ccrriitteerriiaa,,  ssuucchh  aass::  
  

  

TTHHEE  OOFFFFIICCEE  OOFF  UUTTIILLIITTIIEESS  RREEGGUULLAATTIIOONN  

  

TThhee  AAcctt  tthhee  OOffffiiccee  ooff  UUttiilliittiieess  RReegguullaattiioonn  ((OOUURR))  wwaass  eessttaabblliisshheedd  bbyy  tthhee  AAcctt  iinn  11999955  wwiitthh  

tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoo  rreecceeiivvee  aanndd  pprroocceessss  aanndd  rreevviieeww  aallll  aapppplliiccaattiioonnss  ffoorr  lliicceennsseess  aanndd  rraattee  

rreevviieewwss  ffrroomm  tthhee  uuttiilliittyy  ccoommppaanniieess..  IItt  iiss  aallssoo  tthhee  OOUURR’’ss  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoo  eessttaabblliisshh  tthhee  

ssttaannddaarrddss  tthhaatt  gguuiiddee  tthhee  ooppeerraattiioonnss  ooff  uuttiilliittyy  ccoommppaanniieess  iinncclluuddiinngg  tthhee  NNaattiioonnaall  WWaatteerr  

CCoommmmiissssiioonn..      

  

IInn  rreellaattiioonn  ttoo  tthhee  nnaattiioonnaall  wwaatteerr  ssuuppppllyy  ssaanniittaattiioonn  sseerrvviicceess,,  OOUURR  rreegguullaatteess  tthhee  bbaallaannccee  

bbeettwweeeenn  pprrootteeccttiinngg  ccoonnssuummeerr  iinntteerreessttss;;  ssttrreennggtthheenniinngg  NNWWCC  ccaappaacciittiieess  ttoo  iimmpprroovvee  oonn  

tthheessee  sseerrvviicceess  iinn  tthhee  uurrbbaann  aanndd  rruurraall  aarreeaass  aanndd  rreeccoovveerr  eeffffiicciieenntt  ccoosstt  lleevveellss;;  aanndd  

eennccoouurraaggiinngg  ootthheerr  iinnvveessttoorrss  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee  pprroovviissiioonn  aanndd  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  tthheessee  

sseerrvviicceess..    IInn  tthhiiss  rreeggaarrdd,,  tthhee  oobbjjeeccttiivveess  ooff  tthhee  OOUURR  aarree  ttoo::  
  

11..  eessttaabblliisshh  aanndd  mmaaiinnttaaiinn  ttrraannssppaarreenntt,,  ccoonnssiisstteenntt  aanndd  oobbjjeeccttiivvee  rruulleess  ffoorr  tthhee  

rreegguullaattiioonn  ooff  uuttiilliittyy  sseerrvviiccee  pprroovviiddeerrss..  
  

22..  pprroommoottee  tthhee  lloonngg  tteerrmm,,  eeffffiicciieenntt  pprroovviissiioonn  ooff  uuttiilliittyy  sseerrvviicceess  ffoorr  nnaattiioonnaall  

ddeevveellooppmmeenntt  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  GGoovveerrnnmmeenntt’’ss  ppoolliiccyy..  
  

33..  pprroovviiddee  aann  aavveennuuee  ooff  aappppeeaall  ffoorr  ccoonnssuummeerrss  iinn  tthheeiirr  rreellaattiioonnsshhiipp  wwiitthh  tthhee  uuttiilliittyy  

sseerrvviiccee  pprroovviiddeerrss..  
  

44..  wwoorrkk  wwiitthh  ootthheerr  rreellaatteedd  aaggeenncciieess  iinn  tthhee  pprroommoottiioonn  ooff  aa  ssuussttaaiinnaabbllee  eennvviirroonnmmeenntt..  
  

55..  aacctt  iinnddeeppeennddeennttllyy  aanndd  iimmppaarrttiiaallllyy..        

  

GGuuaarraanntteeeedd  SSttaannddaarrddss  

  

TThhee  GGuuaarraanntteeeedd  SSttaannddaarrddss  rreellaattee  ttoo  iinnddiivviidduuaall  sseerrvviiccee  ffrroomm  tthhee  rreessppeeccttiivvee  uuttiilliittyy  

ccoommppaanniieess  aanndd  aattttrraacctt  aa  ffiinnaanncciiaall  ppeennaallttyy  iiff  tthhee  ccoommppaannyy  bbrreeaacchheess  tthheessee  ssttaannddaarrddss..  TThheerree  

aarree  aallssoo  oovveerraallll  ssttaannddaarrddss  wwhhiicchh  rreellaattee  ttoo  tthhee  eennttiirree  ccuussttoommeerr  bbaassee,,  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  tthhee  

NNWWCC,,  tthhee  wwaatteerr  qquuaalliittyy  aanndd  wwaatteerr  pprreessssuurree  pprroovviiddeedd..    
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PPrroommoottiinngg  aanndd  RReegguullaattiinngg  PPrriivvaattee  SSeeccttoorr  IInnvvoollvveemmeenntt    
  

IInn  rreellaattiioonn  ttoo  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt’’ss  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  uunniivveerrssaall  aacccceessss  ttoo  ppoottaabbllee  wwaatteerr  bbyy  tthhee  

yyeeaarr  22001100,,  tthhee  OOffffiiccee  ooff  UUttiilliittiieess  RReegguullaattiioonn  hhaass  iimmpplleemmeenntteedd  tthhee  ppoolliiccyy  ooff  eennccoouurraaggiinngg  

pprriivvaattee  sseeccttoorr  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  wwaatteerr  ttoo  wwiiddeenn  aacccceessss  ttoo  ssaaffee  ddrriinnkkiinngg  

wwaatteerr  aanndd  ggoooodd  ssaanniittaattiioonn..    TThhiiss  ppoolliiccyy  iiss  bbeeiinngg  iimmpplleemmeenntteedd  mmaaiinnllyy  tthhrroouugghh  lliicceennssiinngg  

ssmmaallll  pprriivvaattee  wwaatteerr  pprroovviiddeerrss  ttoo  ooppeerraattee  iinn  ggeeooggrraapphhiiccaallllyy  ssppeecciiffiicc  aarreeaass  pprroovviiddiinngg  wwaatteerr  

aanndd  sseewweerraaggee  sseerrvviicceess..    TThheerree  aarree  ccuurrrreennttllyy  eeiigghhtt  ((88))  pprriivvaattee  lliicceennssee  wwaatteerr  aanndd  sseewweerraaggee  

eennttiittiieess  ooppeerraattiinngg  iinn  JJaammaaiiccaa,,  mmaaiinnllyy  iinn  tthhee  PPaarriisshheess  ooff  SStt..  AAnnnn  aanndd  SStt..  CCaatthheerriinnee..  

HHoowweevveerr  lliicceennsseess  hhaavvee  aallssoo  bbeeeenn  iissssuueedd  ffoorr  eennttiittiieess  iinn  tthhee  PPaarriisshh  ooff  SStt..  MMaarryy..      

  

PPrrootteeccttiinngg  CCoonnssuummeerr  IInntteerreessttss  
  

AA  pprriinncciippaall  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  OOUURR  iiss  ttoo  ssaaffeegguuaarrdd  ccoonnssuummeerrss’’  iinntteerreessttss  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tthhee  

qquuaalliittyy  ooff  sseerrvviiccee  pprroovviiddeedd  aanndd,,  ttoo  aattttaaiinn  tthhiiss  oobbjjeeccttiivvee  eessttaabblliisshheedd  aanndd  iimmpplleemmeenntteedd  

gguuaarraanntteeeedd  ssttaannddaarrddss  aanndd  aa  sseerriieess  ooff  oovveerraallll  ssttaannddaarrddss  aaggaaiinnsstt  wwhhiicchh  tthhee  sseerrvviiccee  pprroovviiddeedd  

iiss  mmeeaassuurreedd..    TThhee  OOUURR  aallssoo  iinnvveessttiiggaatteess  ppoossssiibbllee  bbrreeaacchheess  ooff  lliicceennssee  ccoonnddiittiioonnss  bbyy  tthhee  

uuttiilliittyy  ccoommppaanniieess  aanndd  ttaakkeess  eennffoorrcceemmeenntt  aaccttiioonn  wwhheerree  aapppprroopprriiaattee,,  aallll  ddeessiiggnneedd  ttoo  pprrootteecctt  

tthhee  iinntteerreessttss  ooff  ccoonnssuummeerrss..  
  

PPRRAACCTTIICCAALL  AAPPPPLLIICCAATTIIOONN  AANNDD  IIMMPPAACCTT  OOFF  NNAATTIIOONNAALL  LLAAWWSS,,  PPOOLLIICCIIEESS    

AANNDD  PPRROOGGRRAAMMMMEESS  

  

AAnn  eexxaammiinnaattiioonn  ooff  tthhee  iimmpprroovveemmeennttss  iinn  JJaammaaiiccaa’’ss  wwaatteerr  ssuuppppllyy  ffrroomm  11999922  ttoo  pprreesseenntt  

iinnddiiccaatteess  tthhaatt  mmoorree  tthhaann  550000,,000000  ppeeooppllee  hhaavvee  aacccceessss  ttoo  ppiippeedd  ppoottaabbllee  wwaatteerr  ffoorr  tthhee  ffiirrsstt  

ttiimmee  oorr  ttoo  ssiiggnniiffiiccaanntt  iimmpprroovveemmeennttss  ttoo  tthheeiirr  wwaatteerr  ssuuppppllyy,,  ffoorr  eexxaammppllee::  
  

  iinn  11999922::  6600%%  ooff  JJaammaaiiccaann  hhoouusseehhoollddss  hhaavvee  aacccceessss  ttoo  ppiippeedd  wwaatteerr;;  1155%%  aacccceesssseedd  مم

wwaatteerr  bbyy  ootthheerr  mmeeaannss  ((iinncclluuddiinngg  ssttaannddppiippeess));;  aanndd  7755%%  hhaadd  oovveerraallll  aacccceessss  ttoo  wwaatteerr  

ssuuppppllyy..  
  

  iinn  22000077::  7744%%  ooff  JJaammaaiiccaann  hhoouusseehhoollddss  hhaavvee  aacccceessss  ttoo  ppiippeedd  wwaatteerr;;  1111%%  aacccceesssseedd  مم

wwaatteerr  bbyy  ootthheerr  mmeeaannss  ((iinncclluuddiinngg  ssttaannddppiippeess));;  aanndd  8855%%  hhaadd  oovveerraallll  aacccceessss  ttoo  wwaatteerr  

ssuuppppllyy..  
  

  tthhee  nnaattiioonnaall  wwaasstteewwaatteerr  ttrreeaattmmeenntt  aanndd  sseewwaaggee  eefffflluueenntt  ooppeerraattiioonnss  مم

  

NNAATTIIOONNAALL  WWAATTEERR  EEMMEERRGGEENNCCYY  RREESSPPOONNSSEE  PPRROOCCEEDDUURREESS  

  

TThhee  nnaattiioonnaall  wwaatteerr  ssyysstteemmss  aarree  eexxttrreemmeellyy  vvuullnneerraabbllee  ttoo  aallll  ttyyppeess  ooff  ddiissaasstteerr  ccoonnddiittiioonnss,,  

eessppeecciiaallllyy  ddrroouugghhttss  aanndd  hhuurrrriiccaanneess  aanndd  tthhee  NNaattiioonnaall  WWaatteerr  CCoommmmiissssiioonn  ((NNWWCC))  hhaass  

ssttrraatteeggiieess  iinn  ppllaaccee  ttoo  mmiittiiggaattee  tthhee  iimmppaacctt  ooff  tthheessee  sseevveerree  ccoonnddiittiioonnss,,  iinncclluuddiinngg  aa  rraannggee  ooff  

wwaatteerr  mmaannaaggeemmeenntt  mmeeaassuurreess  ttaaiilloorreedd  ttoo  mmeeeett  ssppeecciiffiicc  nneeeeddss  ooff  eeaacchh  aarreeaa//ssyysstteemm..    

DDiissaasstteerr  ccoonnddiittiioonnss  mmaayy  bbee  vveerryy  sshhoorrtt,,  aass  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  aann  eeaarrtthhqquuaakkee  oorr  aa  llaannddsslliiddee,,  oorr  

vveerryy  lloonngg,,  aass  iinn  aa  fflloooodd  oorr  ddrroouugghhtt..  JJaammaaiiccaa’’ss  bbiimmooddaall  rraaiinnffaallll  ppaatttteerrnn  ccoonnssiissttss  ooff  ttwwoo  

ppeerriiooddss  ooff  ppeeaakk  rraaiinnffaallll  ((OOccttoobbeerr  aanndd  MMaayy))  aanndd  ttwwoo  ccoorrrreessppoonnddiinngg  ppeerriiooddss  ooff  llooww  oorr  nnoo  

rraaiinnffaallll  ((FFeebbrruuaarryy  aanndd  MMaarrcchh))  aanndd  rreeqquuiirreess  eemmeerrggeennccyy  rreessppoonnsseess  wwhheenn  ttoooo  mmuucchh  oorr  ttoooo  

lliittttllee  aaffffeecctt  aaggrriiccuullttuurree;;  nnoorrmmaall  ssttrreeaamm  ffllooww  aanndd  rreesseerrvvooiirr  ssttoorraaggee..  
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TTHHEE  DDRROOUUGGHHTT  RREESSPPOONNSSEE  PPLLAANN  

  

AAss  JJaammaaiiccaa  eexxppeerriieenncceess  ddiiffffeerreenntt  ttyyppeess  ooff  ddrroouugghhtt  ttoo  ddiiffffeerriinngg  ddeeggrreeeess,,  ddiiffffeerreenntt  ttyyppeess  ooff  

rreessppoonnsseess  aanndd  tthhee  iinntteerrvveennttiioonn  ooff  aa  vvaarriieettyy  ooff  AAggeenncciieess  iinnddiivviidduuaallllyy  aanndd  ccoollllaabboorraattiivveellyy  

aarree  rreeqquuiirreedd..    TThhee  ddeecclliinnee  iinn  yyiieelldd  dduurriinngg  tthhee  ppeerriiooddss  ooff  llooww  rraaiinnffaallll  iimmppaaccttss  oonn  tthhee  

ccoouunnttrryy’’ss  440000  ssmmaallll  ssuurrffaaccee--wwaatteerr  ddeeppeennddeenntt  ssuuppppllyy  ssoouurrcceess  wwhhiicchh  ccaauusseess  aa  rreedduuccttiioonn  iinn  

tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  rraaww  wwaatteerr  ttoo  ttrreeaatt  aanndd  ddiissttrriibbuuttee..    LLooww  oorr  nnoo  rraaiinnffaallll  ppeerriiooddss  aallssoo  rreessuulltt  

iinn  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  iinnccrreeaassee  iinn  tthhee  ddeemmaanndd  ffoorr  wwaatteerr  ttoo  ffiigghhtt  ffiirreess..  

  

TThhee  NNWWCC  DDrroouugghhtt  RReessppoonnssee  PPllaann  wwaass  ddeevveellooppeedd  ttoo  pprroovviiddee  aann  eeffffeeccttiivvee  aanndd  ssyysstteemmaattiicc  

mmeeaannss  ffoorr  tthhee  eennttiirree  iissllaanndd  ttoo  rreedduuccee  tthhee  iimmppaaccttss  ooff  wwaatteerr  sshhoorrttaaggeess  oovveerr  tthhee  sshhoorrtt  oorr  lloonngg  

tteerrmm  aanndd  oouuttlliinneess  aa  mmeecchhaanniissmm  ffoorr  ccoooorrddiinnaatteedd  ddrroouugghhtt  mmoonniittoorriinngg;;  iimmppaacctt  aasssseessssmmeenntt;;  

rreessppoonnssee  ttoo  eemmeerrggeennccyy  ddrroouugghhtt  pprroobblleemmss;;  aanndd  mmiittiiggaattiioonn  ooff  lloonngg  tteerrmm  ddrroouugghhtt  iimmppaaccttss..  

  

SShhoorrtt  TTeerrmm  DDrroouugghhtt  RReessppoonnssee  
  

  ttrruucckkiinngg  wwaatteerr  مم

  vvaallvvee  rreegguullaattiioonn  aanndd  sscchheedduulleedd  rraattiioonniinngg  ooff  wwaatteerr  مم

  ddeeppllooyy  mmeeaassuurreess  ttoo  eexxttrraacctt  tthhee  mmaaxxiimmuumm  ppoossssiibbllee  yyiieellddss  ffrroomm  aallll  aavvaaiillaabbllee  مم

ssoouurrcceess  

  ddeeppllooyy  mmeeaassuurreess  ttoo  rreedduuccee  wwaatteerr  wwaassttee  aanndd  lleeaakkaaggee  مم

  eennccoouurraaggee  wwaatteerr  ccoonnsseerrvvaattiioonn  tthhrroouugghh  ppuubblliicc  eedduuccaattiioonn  aanndd  aaddvveerrttiissiinngg  iinn  tthhee  مم

pprriinntt  aanndd  eelleeccttrroonniicc  mmeeddiiaa..  
  

LLoonngg  TTeerrmm  DDrroouugghhtt  RReessppoonnssee  
  

    ..iiddeennttiiffyy  aanndd  ddeevveelloopp  mmoorree  wweellll  ssoouurrcceess  lleessss  ssuusscceeppttiibbllee  ttoo  ddrroouugghhtt  ccoonnddiittiioonnss  مم

MMoosstt  ooff  tthhee  nnaattiioonnaall  wwaatteerr  ssyysstteemmss  aaffffeecctteedd  bbyy  ddrroouugghhtt  ccoonnddiittiioonnss  aarree  tthhoossee  

ssuupppplliieedd  bbyy  ssuurrffaaccee  ssoouurrcceess  
  

  eexxppaanndd  ccaattcchhmmeenntt  ffaacciilliittiieess,,  eessppeecciiaallllyy  iinn  tthhee  KKiinnggssttoonn  aanndd  SStt  AAnnddrreeww  aarreeaass  مم

wwhheerree  tthhee  ssiiggnniiffiiccaanntt  aanndd  ggrroowwiinngg  ppooppuullaattiioonn  hhaass  ccaauusseedd  aa  ssppiirraalllliinngg  ddeemmaanndd  oonn  

wwaatteerr  ssuuppppllyy..  
  

  ..eennccoouurraaggee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  ootthheerr  sseerrvviiccee  pprroovviiddeerrss  ttoo  mmeeeett  ccuussttoommeerr  nneeeeddss  مم
  

  iiddeennttiiffyy  aaddddiittiioonnaall  wwaatteerr  ssuuppppllyy  ssoouurrcceess  aanndd  eexxtteenndd  aanndd  iimmpprroovvee  eexxiissttiinngg  مم

ssuupppplliieess..  
  

TTHHEE  HHUURRRRIICCAANNEE  RREESSPPOONNSSEE  PPLLAANN  
  

TThhee  NNaattiioonnaall  WWaatteerr  CCoommmmiissssiioonn’’ss  rreessppoonnssee  ppllaann  ffoorr  tthhee  CCaarriibbbbeeaann  aanndd  AAttllaannttiicc  BBaassiinn  

HHuurrrriiccaannee  SSeeaassoonn  wwhhiicchh  bbeeggiinnss  0011  JJuunnee  eennddiinngg  3300  NNoovveemmbbeerr  iiss  ccoommpprreehheennssiivvee  aanndd  

ffrraammeedd  iinn  tthhee  NNWWCC  HHuurrrriiccaannee  DDiissaasstteerr  PPrreeppaarreeddnneessss  MMaannuuaall  wwhhiicchh  gguuiiddeess  tthhee  ooppeerraattiioonn  

ooff  tthhee  NNWWCC  DDiissaasstteerr  PPrreeppaarreeddnneessss  CCoommmmiitttteeeess..    TThhee  DDiissaasstteerr  PPrreeppaarreeddnneessss  MMaannuuaall  

ddeettaaiillss  tthhee--sstteepp--bbyy--sstteepp  pprree--aanndd--ppoosstt--ddiissaasstteerr  aaccttiivviittiieess  ttoo  bbee  uunnddeerrttaakkeenn  iinn  tthhee  nnaattiioonnaall  

AArreeaass;;  eexxtteerrnnaall  aanndd  iinntteerrnnaall  ccoommmmuunniiccaattiioonn;;  cchheecckklliissttss  aanndd  ccoonnttaacctt  ddeettaaiillss  ooff  PPaarriisshh  

DDiissaasstteerr  CCoooorrddiinnaattoorrss..    IItt  iiss  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  DDiissaasstteerr  PPrreeppaarreeddnneessss  CCoommmmiitttteeeess  ttoo  

rreevviieeww  tthhee  MMaannuuaall  aannnnuuaallllyy  aanndd  uuppddaattee  wwhheerree  nneecceessssaarryy..  AAddddiittiioonnaallllyy,,  eeaacchh  NNWWCC  AArreeaa  
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DDiissaasstteerr  PPrreeppaarreeddnneessss  CCoommmmiitttteeee  aanndd  CCoorrppoorraattee  AAddmmiinniissttrraattiioonn  DDeeppaarrttmmeenntt  mmuusstt  eennssuurree  

tthhaatt  aannyy  cchhaannggeess  ttoo  tthhee  iinnffrraassttrruuccttuurree,,  ddeessiiggnnaatteedd  ppeerrssoonnnneell  oorr  aarreeaass  aarree  ccoommmmuunniiccaatteedd  bbyy  

MMaarrcchh  eeaacchh  yyeeaarr  ttoo  eennaabbllee  tthhee  nneecceessssaarryy  cchhaannggeess..  
  

EEmmpphhaassiiss  iiss  ppllaacceedd  oonn  tthhee  ddiissttaannccee  aanndd  ttiimmee  ooff  aa  hhuurrrriiccaannee  ffrroomm  JJaammaaiiccaa  rraatthheerr  tthhaann  oonn  

tthhee  llaattiittuuddee  aanndd  lloonnggiittuuddee..    AA  ttrraacckkiinngg  mmaapp  iiss  uusseedd  ttoo  oobbttaaiinn  uuppddaatteedd  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthhee  

ssppeeeedd,,  llooccaattiioonn,,  ddiirreeccttiioonn  aanndd  eexxtteenntt  ooff  aa  hhuurrrriiccaannee  wwhhiicchh  ddeetteerrmmiinnee  hhooww  eeaarrllyy  rraaiinnffaallll  

hhiittss  aanndd  aallssoo  ddiiccttaatteess  tthhee  aaccttiioonn  ooff  tthhee  NNWWCC  DDiissaasstteerr  PPrreeppaarreeddnneessss  CCoommmmiitttteeeess..    TThhee  

ffoolllloowwiinngg  hhiigghhlliigghhttss  ffaacceettss  ooff  tthhee  nnaattiioonnaall  rreessppoonnssee  ppllaann..  

  

PPrree--DDiissaasstteerr  RReessppoonnssee  //  HHuurrrriiccaannee  WWaarrnniinngg  
  

IInn  tthhee  eevveenntt  ooff  aa  hhuurrrriiccaannee,,  aa  NNWWCC  ffoollllooww--uupp  aaddvviissoorryy  iiss  iissssuueedd  iinntteerrnnaallllyy,,  ooffffiicciiaallllyy  

ppllaacciinngg  NNWWCC  oonn  aalleerrtt;;  eemmeerrggeennccyy  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  bbee  ppllaacceedd  oonn  tthhee  aaiirrwwaavveess  iiss  ffeedd  ttoo  tthhee  

NNWWCC  PPuubblliicc  RReellaattiioonnss  DDeeppaarrttmmeenntt;;  rraaddiioo  ccoommmmeerrcciiaallss  aarree  rruunn  aaddvviissiinngg  ccuussttoommeerrss  ttoo  

ssttoorree  wwaatteerr  bbeeffoorree  tthhee  hhuurrrriiccaannee  iiss  dduuee  ttoo  mmaakkee  llaannddffaallll;;  aaddvviissoorriieess  aarree  sseenntt  ttoo  tthhee  mmeeddiiaa  

oonn  tthhee  lliikkeellyy  sshhuuttddoowwnn  ooff  ssyysstteemmss  
  

MMeemmbbeerrss  ooff  DDiissaasstteerr  PPrreeppaarreeddnneessss  CCoommmmiitttteeeess  sshhoouulldd  mmeeeett  aatt  lleeaasstt  1122  hhoouurrss  pprriioorr  ttoo  tthhee  

oonnsseett  ooff  aa  hhuurrrriiccaannee  ttoo  rreeiinnffoorrccee  ppllaann  ooff  aaccttiioonn  ttoo  eennssuurree  tthhee  lleeaasstt  ppoossssiibbllee  ddaammaaggee  ttoo  

ppllaannttss  aanndd  eeqquuiippmmeenntt..    FFoorr  eexxaammppllee,,  rreessppoonnssee  ttoo  aa  hhuurrrriiccaannee  llooccaatteedd  aatt::              

  

  11882244--11224488  kkiilloommeetteerrss  EEaasstt  ooff  MMoorraanntt  PPooiinntt  ttrraavveelliinngg  aatt  1166--2244kkmm  ppeerr  hhoouurr  iinn  aa  

NNWW  ddiirreeccttiioonn  3322--3344  hhoouurrss  aawwaayy  ((  oorr  1122--1144  ddeegg..  NN..  LLaatt..  //  6600--6655  ddeegg..  WW..  LLoonn))::  
  

  AAllll  AArreeaa  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeerr  ttoo  bbee  nnoottiiffiieedd  aanndd  bbee  oonn  aalleerrtt;;  EEaasstteerrnn  DDiivviissiioonn  

VViiccee  PPrreessiiddeenntt  ttoo  mmaakkee  aanndd  ssuussttaaiinn  ccoonnttaacctt  wwiitthh  tthhee  nnaattiioonnaall  OOffffiiccee  ooff  

DDiissaasstteerr  PPrreeppaarreeddnneessss  aanndd  MMaannaaggeemmeenntt  ((OODDPPEEMM));;  uuppddaatteess  iissssuueedd  ttoo  tthhee  

PPuubblliicc  RReellaattiioonn  ffoorr  ggeenneerraall  rreelleeaassee;;  aallll  ggeenneerraattiinngg  ppllaannttss  aanndd  eemmeerrggeennccyy  

vveehhiicclleess  ttooppppeedd  uupp  wwiitthh  ffuueell;;  aallll  rreesseerrvvooiirrss  bbrroouugghhtt  ttoo  ttoopp  lleevveell  aanndd  kkeepptt  aass  

cclloossee  ttoo  tthhaatt  lleevveell  aass  ooppeerraattiioonnss  aallllooww;;  
  

  11224488--668888kkmm  EEaasstt  ooff  MMoorraanntt  PPooiinntt,,  ttrraavveelliinngg  aatt  1166--2244kkmm//hhoouurr  aanndd  2244hhoouurrss  aawwaayy  
  

  iinn  tthhee  ddaayylliigghhtt  hhoouurrss,,  wwaatteerr  ttrruucckkss  aanndd  ttaannkkeerrss  ttoo  bbee  ffiilllleedd  wwiitthh  wwaatteerr  aanndd    

ssttoorreedd  aatt  ddeessiiggnnaatteedd  aarreeaass;;  rreemmoovvee  llooww  ggrroouunndd  eeqquuiippmmeenntt  ((ssuucchh  aass  ppuummppss,,  

eennggiinneess))  ttoo  hhiigghh  ggrroouunndd  wwiitthhiinn  1122  hhoouurrss;;  pprreeppaarraattiioonnss  uunnddeerrttaakkeenn  ttoo  ddiivveerrtt  

rriivveerr  fflloowwss  1122  hhoouurrss  llaatteerr  
  

  668888--112288kkmm  EEaasstt  ooff  MMoorraanntt  PPooiinntt,,  ttrraavveelliinngg  aatt  1166--2244kkmm//hhoouurr  aanndd  1122hhoouurrss  aawwaayy  
  

  pprreeppaarree  ffoorr  lloocckkiinngg  iinn  rreesseerrvvooiirrss,,  22--33hhoouurrss  iinn  aaddvvaannccee;;  sshhuutt  ddoowwnn  wwaatteerr    

ffaacciilliittiieess::  wweellllss  ((22--33hhoouurrss  iinn  aaddvvaannccee))//ttrreeaattmmeenntt  ppllaannttss  ((33--44hhoouurrss  iinn  

aaddvvaannccee))//rreelliifftt  ssttaattiioonnss  ((33--44hhoouurrss  iinn  aaddvvaannccee));;  wwaasstteewwaatteerr  ppllaannttss::  ooppeenniinngg  

bbyyppaassss  ttoo  ppllaanntt  ((22--33hhoouurrss  iinn  aaddvvaannccee))//sshhuuttttiinngg  ddoowwnn  ppuummppss  ((22--33hhoouurrss  iinn  

aaddvvaannccee))..  
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PPoosstt--DDiissaasstteerr  RReessppoonnssee  
  

  AArreeaa  MMaannaaggeerrss//ddeessiiggnnaatteedd  ppeerrssoonnss  mmaakkee  qquuiicckk  aasssseessssmmeennttss,,  22--66  hhoouurrss  aafftteerr  tthhee  مم

hhuurrrriiccaannee  aanndd  ssuubbmmiitt  rreeppoorrttss  ((ttoo  TTeecchhnniiccaall  SSeerrvviicceess  MMaannaaggeerr,,  DDiivviissiioonnaall  VViiccee--

PPrreessiiddeennttss))  ttoo  eennaabbllee  pprreeppaarraattiioonn  ooff  pprreelliimmiinnaarryy  ddaammaaggee  aasssseessssmmeenntt  rreeppoorrtt  aanndd  

nneeeeddss  lliisstt..  
  

  NNWWCC  EEmmeerrggeennccyy  CCoommmmiitttteeee  ttoo  bbee  aaddvviisseedd  ooff  pprreelliimmiinnaarryy  ddaammaaggeess  44--66  hhoouurrss  مم  

aafftteerr  tthhee  hhuurrrriiccaannee  aanndd  mmeeeett  wwiitthh  OODDPPEEMM,,  NNaattiioonnaall  WWoorrkkss  AAggeennccyy  ((NNWWAA)),,  

JJPPSSCCOO,,  CCaabbllee  &&  WWiirreelleessss  ttoo  ccoonnffiirrmm  mmuuttuuaall  aaiiddss  nneeeedd..  
  

  cchheecckk  oonn  ssttaarrtt--uupp  ooff  ssyysstteemmss  wwhheerree  ddaammaaggee  iiss  nnoott  aa  lliimmiittiinngg  ffaaccttoorr  66--1122  aafftteerr  tthhee  مم

hhuurrrriiccaannee  ((aassssuummiinngg  eelleeccttrriicciittyy  iiss  aavvaaiillaabbllee));;  ddrryy  oouutt  mmoottoorrss  ttoo  bbeeggiinn  aaccttiivvaattiinngg  

ssttaanndd--bbyy  ggeenneerraattoorrss;;  eennssuurree  aanndd  mmaaiinnttaaiinn  sseeccuurriittyy  ooff  rreesseerrvvooiirrss;;  aanndd  aaccttiivvaattee  

rreeppaaiirr  ccrreeww..  
  

  pprreeppaarraattiioonn  ttoo  mmeeeett  aaccttuuaall  nneeeeddss  lliisstt,,  iinncclluuddiinngg  ttoo  pprroovviiddee  ppoorrttaabbllee  ttrreeaattmmeenntt  مم

ppllaanntt;;  ppoorrttaabbllee  ccoollllaappssiibbllee  wwaatteerr  ttaannkkss;;  rreeppaaiirr  ccllaammppss;;  cchhlloorriinnee..  
  

  pprroodduuccttiioonn  aanndd  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  wwaatteerr  ffrroomm  uunnddaammaaggeedd  ssyysstteemmss  ttoo  rreessuummee  wwiitthhiinn  مم

1188--3366  hhoouurrss..  
  

  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  ssttoorreedd  rreesseerrvvooiirr  wwaatteerr  22  hhoouurrss  aafftteerr;;  mmoobbiillee  ttaannkkeerrss  wwiillll  aallssoo  bbee  مم

uusseedd..  

  

NNWWCC  DDiissaasstteerr  RReeccoovveerryy  IInnffoorrmmaattiioonn  SSyysstteemm  
  

NNWWCC’’ss  DDiissaasstteerr  RReeccoovveerryy  IInnffoorrmmaattiioonn  SSyysstteemm  ((DDRRIISS)),,  aa  ddaattaabbaassee  oonn  tthhee  wwaatteerr  ssuuppppllyy  

aanndd  wwaasstteewwaatteerr  ssyysstteemmss  aanndd  aarreeaass  sseerrvveedd  bbyy  eeaacchh  ssyysstteemm,,  iiss  uusseedd  ttoo  ccaappttuurree  aanndd  aaddvviissee  

oonn  tthhee  ssttaattuuss  ooff  aallll  ssyysstteemmss  iissllaanndd--wwiiddee  ffoolllloowwiinngg  tthhee  ppaassssaaggee  ooff  ttrrooppiiccaall  ssttoorrmm  oorr  

hhuurrrriiccaannee  aanndd  ppllaayyss  aann  iimmppoorrttaanntt  rroollee  iinn  tthhee  nnaattiioonnaall  rreeccoovveerryy  pprroocceessss..    TThhee  DDRRIISS  aalllloowwss  

tthhee  NNWWCC  CCoorrppoorraattee  DDiissaasstteerr  TTeeaamm  ttoo  ccoommppiillee  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  rreeppoorrtt  oonn  tthhee  ssttaattuuss  ooff  

tthhee  ssyysstteemmss  iinn  aa  ttiimmeellyy  aanndd  eeffffeeccttiivvee  mmaannnneerr,,  iinncclluuddiinngg::  
  

  pprroovviissiioonn  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  NNWWCC  ““jjoobbss  iinn  pprrooggrreessss””  tthhaatt  mmaayy  ppoossee  ppootteennttiiaall  مم

tthhrreeaatt  ttoo  ppeeddeessttrriiaannss  aanndd  vveehhiiccuullaarr  ttrraaffffiicc..  
  

  ccaappttuurree  aanndd  ssttoorree  ddeettaaiillss  aanndd  uuppddaatteess  oonn  aallll  NNWWCC  ffaacciilliittiieess  iinn  eeaacchh  PPaarriisshh  aanndd  مم

AArreeaa  aanndd  oonn  ddaammaaggeess  ssuussttaaiinneedd..  
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IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  OORRGGAANNIIZZAATTIIOONNSS  DDEEPPAARRTTMMEENNTT  
MMIINNIISSTTRRYY  OOFF  FFOORREEIIGGNN  AAFFFFAAIIRRSS  AANNDD  FFOORREEIIGGNN  TTRRAADDEE  OOFF  JJAAMMAAIICCAA  
NNOOVVEEMMBBEERR  22000077..  


