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Tungkol sa Pabalat:
Naninirohon ang halos 60 porsiyento ng mga Pilipino ngayon sa
kalakhan ng lungsod at mga karatig-bayan nito, karamihan ay
nakatira sa maliliit na bayan na kulang-kulang sa 100,000
katao. Marami nong maliliit no bayan sa Pilipinas ang may-
roong serbisyo sa suplay ng tubig na de tubo, maaring konektado
so kabohayan o sa hile-hilerang mga posong pompubliko.



Mga Modelo sa Pamamahala sa Suplay ng
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Mga leksiyong natutuhan mula so pagsusuri
ng mga kaso sa Pilipinas
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Inilatholo Hunyo 2003
Programa ng World Bank sa Tubig at Sanitasyon
- Silangang Asya at ang Pasipiko

Sinulat ang dokumentong ito ni Andy Robinson batay so
kanyang report, inihonda kasama ang Test Consultants, Inc.,
Management Models for Small Towns Water Supply: Lessons
Learned from Case Studies in the Phi/ippines, inilabas noong
Pebrero 2003, www.wpep.org. Isinalin sa Pilipino ng Sentro
ng Wikang Pilipino ng Unibersidad ng Pilipinas - Manila

Ang mga litrato sa pabalat ay mula kina:
Radoslaw Janicki at Andrew Whillas

Hindi ginagarantiyahan ng World Bank ang katumpakan ng
mga datos at larawang nakapaloob sa publikasyong ito. Ang
mga naihayag na pononaw ay hindi nangangahulugong lahat
ay mula sa World Bank, AusAID o sa Gobyerno ng Australia
o Gobyerno ng Pilipinos. Ang mga natuklasan, interpretasyon
at konklusyon ay resulta ng pananoliksik na sinuportahan ng
mga organisasyong ito. Hindi sila mananagot sa mga pononaw
na inihayag dito, na galing so mgo owtor at hindi dapat
ipalagay na galing sa World Bank, at iba pang organisasyong
koanib nito, so AusAID, ang GOA at ang GOP.
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Buod

Ang suplay ng tubig sa maliliit na mga bayan 5,000 honggang 50,000 mga naninirahan,
ay isong nakokaligtoang "market" sa buong ngunit maaaring maging mas malaki o maliit
mundo, at ang Pilipinas ay hindi natatongi. Ang pa riyan."
mahologong isyu sa pogsuploy ng tubig sa mollijit
na mga bayon ay ang karaniwan na itong lubhang Sa Pilipinas ngoyon, halos 60% ng
masalimuot upong mapamaholaong mobuti ng populasyon ay noninirohan na sa kolunsuran,
mga grupo sa komunidad, ngunit lubhang muliit tumoos ito mula sa 40% makaroan lomang ang
noman upang pagkakitoon ng mga propesyunol dolowompung taon. Ang Maynila ay isong
na tagasuplay ng tubig. Dagdag pa rito, nopakolaking lungsod, kahit na sa
karomihon so mga pondo at tulong sa pagsuplay pandaigdigang sukatan, subalit koramihan sa
ng tubig ay napupunta sa mga tiyak na mga patuloy na lumaloking populosyon sa lungsod
lalawigan o kaya mga lungsod, naiiwan ang maliliit ay mafatagpuan ngayon sa mga maliliit na bayan.
na mga bayang umoasa lamong sa kakaunting Batay sa Census noong 2000, may 1,600 mga
badyet na ibinibigay ng gobyernong lokal. Iungsod at bayan sa Pilipinas' at 95% sa mga ito

ay may populasyong mababa pa sa 100,000.
Pinagtatalunan ng ilan kung ano ang tinutukoy

na "maliit" na bayan, dahil sa may maliwanag Ipinapakita sa mga bilang na ito ang patuloy
no mga kaibhan ang pag-unlad nito sa iba't na kahalagahan ng sub-sektor ng maliliit na mga
ibang banso at rehiyon. Noong Marso 2000, boyan sa Pilipinos. Kapag ito'y susuriin
napagkasunduan sa isang pandaigdigang e- koalinsabay sa mga paghomon sa pamamohala
conference tungkol sa suplay ng tubig sa maliliit ng suplay sa tubig so maliliit no mga boyan,
na mga boyan ang sumusunod na kahulugan: maliwanag na ito'y isang mahologang sektor sa

larangan ng suplay ng tubig at sanitasyon.
"Ang maliliit na mga boyan ay mga tirahang Gayunman, kakaunti lamang ang nalalaman so
katamtoman ang laki at dami upang nagawa o kaukulang kapakinabangan ng iba't
mapokinabangan ang 'economies of scale' ibong modelo na kasalukuyang ginagamit so
na dulot ng mga sistema sa suplay ng tubig pamamahola ng pagsuplay ng tubig sa maliliit
na de tubo, ngunit maliit at kalat-kalat upang na mga bayan.
mahusay na mapamaholoan ng isang
kombensyonal no panlungsod no palingkuran Nagpopakita ang pinaikling ulat na ito ng
(utilities) sa tubig. Nangangailangan ang mga natuklosan mula sa pag-oaral kamakailan
mga ito ng mga pormol na kasunduan so ng Water Supply and Sanitation Performance
pamamahala, isang legal no batoyan sa Enhancement Project (tingnan ang kahon), no
pagmamay-ari at pamamoahola, at ang sinuri at pinag-aralan ang suplay ng tubig ng
kokayahang palawakin ang mga serbisyo labing-apat no maliliit na mga bayan upang
upang maharop ang lumalaking panga- mapag-olaman ang mga dahilan ng tagumpay
ngailangan sa tubig. Karaniwan nang maliliit sa iba't ibang modelo ng pamamahala. Ang
no mga bayan ay may populasyon no mula so mahalagang aral mula sa mga pagsusuring ito

' Hindi kasali ang National Capital Region (Maynila at mga karatig-lungsod at mga bayang nakapaligid dito)
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ay ang sistema ng pogsuplay ng tubig no
gumagamit ng mga modelo ng pon,onioholorng Tahv1n
nakobase sa komunidad (hal. mga KooperaiibaI
sa Tubig at mga RWSA 1) ay siyang palagiang 0 t
pinakomatagumpay2 sa maliliit na mga bayan.
Ang mga Kooperatiba so Tubig at ang mga RWSA
ay mga institusyong lokal na nag-ugat ang pag-
unlad so mga maliit na bayan na mataos ang
pampulitikang kamaloyan, somontalang ang
matibay no pokikisongkot ng mga naninirahan
dito ang nagpanatili ng kanilang awtonomiya
(pulitikal at pinansyol) at tumitiyak ng katapaton
at pananogutan.

Ang mga motogumpay na grupo ng mga
namamahalang nakabose sa komunidad ay higit A
na mounlod kaysa ibong tipikol na mga modelo Ap
ng pamomahala. Ang mahalagang dahilan nito
ay ang suportang propesyonal na natatanggap San
nila, na slyang dahilan upang mokopagbibigayFcrnando
sila ng serbisyong cost-efficient at planado, * *Baguio
habang napananotili ang mga kapakinabongang
lokal at ang mabisang pogtugon so mga Luzon
pangangoilangan. Ang malapit na Water ,Angeles
Districts3 na nomamahola ng sarili nilang Ouezon Cay
malaking paniungsod no sistema ay MANILA
nakapagbibigay ng madaliang tulong-teknikal,
at ang mga grupo ng namamahalang nakabase Batanrgase
sa komunidad ay nakapagsisimula no ng sistema
ng pagtuos/accounting no komersiyal, poggomit MincAoro
ng mga kontador ng tubig so mga bahay at
pagsaayos ng mabuting sistema ng paniningil/
billing at pangongolekta.

Panay ''
Habang lumaloki ang malliit na mga boyan lloilo Bacolod Ley

at ang kanilang sistema sa suplay ng tubig ay *Cebtu City
lumalawak, lubhong nagiging mahalaga qcyg *
pagkokoroon ng propesyonol na kakayahan sa# IsAald
mabisang pamamahala. So dahilang ito Puerto
naikatwiran na ang mga nakabose sa komunidad *
(community-based) na mga modelo sa lI'gan Caga I
pamamahola ay hindi nobabagay sa pagsuplay * de Uri
ng tubig so maliliit no mga bayan. Gayunman, Mindana
natutuhan so pag-aaral na ito no ang D
propesyonal na suporto sa pamamohalang Zamboanga Davo,
nakabase so komunidad ay nakakatulong sa
pagpounlad ng konilang sistema, at ang BS n
pagsulong mula sa nakabase sa komunidad na 'JloIo
suplay ng tubig tungo sa komersiyal no
pamamohaola sa suplay. Ang pagpoposigla at
tulong sa pongungontrata (contracting out) ng
mga gawaing mapagkakakitaan (hal. ang
pagpapatakbo at pagmimintina, paniningil at Rural Water Suppl, :;..r
koleksiyon, at pag-awdit na pinansyal) ay 2 "Matagumpay na , ];:3... . a, .lgOngahulugangkoleksiyon at pog-odit no pinnsyal) OY mga serbisyo so suplay ng,tubig no napapatuloy sa mga
makatutulong so mga grupo ng mga aspetong teknikol, panlipunon,:pinansiyal, institusyonal
namomaholang nakobase sa komunidod upang at pangkapaligiran at mobisong ginagamit ng

pauo amapagbuti ang kanilang mga owi komunidad.patuloy no mapogbuti ang konilang mga gawain 3 Ang Water Districts ay bahagya ang awtonomiya bilang
habang napananatili ang kagandahan ng :al; 1, iL' r* ittitag rgoby rn nzlokal
pagmamay-Ori at pangangasiwa ng mga ,tbilangHga Irporcsong-
gumagamit dito. ari o kontrolado ng gobyerno).
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Ang W.lr S& pAy and S, iiS,
PWFMI F IPo Ed(

Ang WPEP ay isong proyek;o ng aksiyong ponanaliksik so Pilipinas, at magkatuwang no pinopondohon ng

AusAID (ang Australian Government Aid Progrom) ng Water and Sanitotion Program ng World Bank at ng Gabyerno

ng Pilipinas (GOP) Ang nagpapalupad na ahensiya paro sa GOP ay ang Waler Supply and Sanitolion Progrom
Management Office ng Deportment of Interior and Local Gavernment (WSSPMO-DILGI, ksaoma ang suporto ng
Water ond Sonitation Program - East Asia and Pacific (WSP-EAP). Ang layunin ng proyekto ay upang 'mokarogdag

so karapatan ng paggamil ng mga di-goanong napaglilingkurong mahihirop sa mga lalowigon at lungsod sa

sapat na pologiong serbisyo sa tubig at sanitosyon."

Ang programa so aksiyong panonaliksik ng WPEP ay nongongailangan ng konsultasyon so isong malawak na

sekior ng mga tagopagkilos so suplay ng lubig at sonilasyon so Pilip;nas. So simula, pinondohan ng WPEP ang

anim na soligong pag-aaral, na pinagbotoyan ng adyendo so pagkatuto. Alinsunod so konsultasyon so mga pag-

ocral no ito, humirang ang WPEP ng mgo konsultant no Pilipino upong isogawo ang mgo pogsusuring batay so

apat no larangan tungkol so mga sumusunod.

* Mga Modelo so Pamomhala ng Tubig at Suplay sa MaiIii,t na Boyan'Small Towns Warer and Supply

Management Models (STWSMM).
* Sistema ng Alkantarilya al Sanitaosyon so mga Lungsod/ Urban Seweroge and Sanilation (USS) Ano ang

nopakinabongan at ana ang hindi?,
* Nagsasariling mga Maliliit na Tagosuplay/Small Scale Independent Providers (SSIP);
* Panlalawigang Tubig. Mga Modelo so Sustinableng Pag-unlod at Pagpinansiya ng Seklor/Rural Water &

Models for Sustainable Development and Sector Financing (RWSFn)

Ang pinaikl;ng ulai no ito ay isa so mga serye ng mga obserbasyon na noglalagom so mga resulta ng programa

so ponanaliksik na ilo

LA~L

'} L'LL ; wii
jI ~ tLL .

Hindi pangkoraniwan ang pagkadinomiko ng moulit na boyan so Pilipinas - napakabilis lumoki ng populasyon at

potuloy na nodarogdgaon ong mga gowaing pongkabuhayan. Koilangang mokoangkop so pagbobogo ng

kapoligiron ang mga sistema ng pagsuplay so tubig so maliliit no mga boyan.
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Pinagbabatayan

Binubuo ang Pilipinas ng higit sa 7,100 hiwa- nakahadlong sa ekonomiya ng Pilipinas, na
hiwaloy no mga pulo, na ang kalakhang bahagi ay nagresulta sa pagkawala ng reserba ng palitang
ang malaking isla ng Luzon sa hilaga, at ng Mindanoo panlabas ng solapi (foreign exchange), mos
sa Timog. Lubhang maraming naninirahan sa mga mabigat na pasanin so pagkakautang at
pulong ito, no ang karamihan sa 76 milyong mga pagbagsak ng kobahaging presyo (share prices).
tao ay nakatira ngayon sa mga lungsod. Nagkaroon ng mga palatandoan ng pagbuti, no
Gayunpaman, ang kaunoarang pangkabuhayan ay may pagsulong ang GDP potoos mula sa 0.1%
hindi mokasabay sa potuloy na urbanisasyon, at ang noong 1998 hanggang 3.0% noong 2000, ngunit
kita ng bawat tao ay nahuhuli sa mga kalapit-bansa patuloy na nawalan ng halaga ang piso', at maging
nito (tingnan ang paghahombing na datos so tolaan). ang presyo ng langis at ang halaga ng interes

(interest rates) ay mobilis na tumaas. Ang mga
Ang potensiyal ng pag-unlad sa Pilipinas sa paghamong ito sa ekonomiya ay noragdagan pa

kalakhang bahagi ay nakasaolalay sa maraming likas ng mga problemang pampulitika at panseguridad.
na kayamanan at matoas na pinag-aralon ng mga Mga paratang tungkol sa korapsiyon at kawalang-
manggagawa. Ang malalaking homon ay kakayahan ay nakaapekto sa maraming mga
nagbubuhot sa mabilis na paglaki ng populasyon, ahensiya, no nakaobalm sa implementasyon ng
matoas na antas ng kahirapan at di-pantay na mga proyekto at nakasira ng loob ng mga
distribusyon ng yaman, mobabang produksiyon at namumuhunan. Gayunpaman, isong bagong
matinding pandaigdigang kompetisyon. administrasyon ang umupo noong 2001, at ito ay

nagpasimula ng unti-unting pagbuhay ng
Ang krisis sa panonalapi sa Asya na nagsimula ekonomiya, tungo sa pinaiging katatagan at

noong kalagitnaan ng 1 997, ay patuloy na pagtitiwala2.

Datos ng paghahambing sa r.hiyon
Bansa Populasyon Populasyon Desidod GNP bawat Karunungan Nakiki-

(milyon) panlunsod (bawat kwad. tao (US$) sumulat at nabang sa
km) bumasa Paggamil

ng babae' WS:
The Philippines 76 59% 253 $ 1,040 95% 91%
Thailand 61 22% 119 $ 2,000 93% 94%
Malaysia 23 57% 71 $ 3,380 82% 100%
EastAsia & Pacific 1,855 35% 116 $ 1,060 78% 89%

Pinogkorian World Development Report 2001/02

Porsiyento ng mga babaing edad 15 potoas.
2 Por;,yer,o ng populasyon so mga lungsod no gumagomit ng pinahusoy no rnapagk ukr.or, ,g ,,bg i 19961

Ang opisyol na politan ay bumagsok mula so P40 = US$1, noong mga unang buwan ng 2000,
naging P53 = US$1, noong mgo unong buwan ng 2003

2 ADB, 2001.
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Noong dekada 70, ang Metro Manila at ang mga karatig-bayan ay napoadal-In ~a rL;prn'''o gMS aarlr

S:~~~~~~~~~~~~~~~~~~ - nLb-a gAW S ~o alang

lahat ng iba pang sistema ay nailipat sa pangangalaga ng lakal na gabyerna na madalang na nakapaglalaan ng sapat
na panda at kakayahan para mapamahalaan ang mga ita.

Suplay ng Tubig sa mga Lungsod Ang pagkilala sa kalubhaan ng mga
*1.. ~~~~~~~~~problemang ito ay humantong sa pagkakaroan ng

so Pilipinas 1973 Pravincial Water Utilities Act, na nagpasimula

ng isang bagong modela ng pamamahola para

Matapos makamtan ang kasorinlan mula sa sa panlungsad na suplay ng tubig, ang Water
Estados Unidas noon 1 946, karamihan sa mga District. So ilalim ng bagong batas, ang Yunit ng

sistema ng suplay ng tubig so mga lalowigan at Gobyernong Lokialay may layang bumuo ng
munisipyo so Pilipinas ay pag-aari ng gobyerno, at Water Districts" na mangpoptakbo ng kanilang
pinangangasiwaoan ng mg awtoridad no lokal no mga sistema ng suploy ng tubig at alkantarilyo.
may tulong na teknikal mula so Bureau of Public Ang mga Water District na ito ay magiging "quasi-

Works (BPW). Ang kontrol ng pagsuplay ng tubig public corporations2 " na pinotatokbo nang hiwalay

sa mga lungsod oy nobolik sa pamahaloang sentral sa LGU, na ang promosyon, suporta at
sa pagitan ng 1955-71, sa ilalim ng pongongosiwa pagpinansiya ay mula sa sodyang nilikhang Local

ng National Waterworks and Sewerage Authority Water Utilities Administration (LWUA).

(NAWASA), ngunit ang sentralisadong sistemang ito
ay pumabor sa Metro Manila lamong at hindi Noong 1980, ang panlungsod no sektor ng

nakatugon sa mga pongongailangan ng moroming suploy ng tubig oy patuloy pang hinoti-hati sa

molalayong munisipalidad. pagkakolikho ng Rurol Waterworks Development
Corporation (RWDC). Ang molaki-loking mga

Dahil dito, and probisyon ng suplay ng tubig sa bayan (na ang populasyon ay mos marami pa so

mga lungsod ay nahoti noong mga unong taon ng 20,000) ay seserbisyuhan ng mga Water District,

1970. Ang bagong-likhang Metropoliton Water- so tulong ng LWUA. Ang RWDC ang siyang
works & Seweroge System (MWSS) ay binigyan ng magbibigay ng suplay ng tubig so mga lolawigan

responsibilidod para sa serbisyo so Metro Manila at maliliit na mga bayon-bayan (na ang

at sa mga lungsod na korotig nito habong ang populosyon ay kulang pang 20,000), at
pamomohala ng sistema ng suploy ng tubig sa lohat pinahintulutong bumuo ng Rurol Waterworks
ng ibang mga lalawigan at munisipyo ay ibinalik Associations (na nang lumaon ay pinongolonang
sa pamahalaang lokal. Karomihan so mga Rural Water Supply Associations) upang siyang

sistemang ito ng pagsuploy ng tubig ay nosa mamahala sa mga sistemong ito ng pagsuploy ng

mosamang kondisyon, at ang mga Yunit ng tubig. Gayunman, ang pagsasaayos no ito ay hindi

Gobyernong Lokol' (Local Government Units/LGUs) nagtagal. Noong 1987 ang RWDC ay binuwag,

ay kulang na kulong sa kapasidad, koronoson o at lohat ng mgoa gawin at responsibilidad nito ay

pondong kinokailongan upang mapamahaloan o inilipot sa LWUA.

maisoayos ang mga sistema.

Ang tawag no Local Government Unit (LGUs) ay tumutukoy so kahit na anong antas ng pamahaloang lokal mula so

Pamahaloang Panlalowigan hanggang so mgo Konseho ng Barongay/Barangay Councils (ang mga Barangay ong

siyang pinokamaliit no yunit no administratibo so Pilipinos).
2 Inamyendahan at ginowang mga korporasyong ari at kontrolodo ng gobyerno gawa ng desisyong 1992 ng Korte

Supremo .
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Sumunod ang disentralisasyon. Ang Ngayon, ang pinamamahaloan ng Water District
implementasyon ng 1991 Kodigo ng Gobyernong at LGU ang nagbibigay ng serbisyong de-tubong
Lokal (Local Government Code/LGC) ay tubig sa may 60% ng mga boyan sa Pilipinas,
nagpasimula ng isong proseso ng debolusyong kasama na riyan ang marami sa malolaking bayan.
pulitikal at administratibo na nagdulot ng malalaking Karamihan sa mga natitirang maliliit na mga bayan-
pagbabago sa istruktura ng gobyerno so Pilipinas. bayan, at mga kolunsuran na di kasama sa sistema
Nilipot ng LGC ang mga kapangyarihan at ng Water Districts o LGU, ay sinusuplayan kung hindi
pananagutan mula sa Pamahalaang Sentral sa Yunit man ng maliliit na nasa pamayonang mga
ng Gobyernong Lokal (LGU), kosama na riyan ang organisasyon, tulad ng Rural Water Supply
pangunahing pananagutan para so pagpapaunlad Associations (RWSA) at Water Cooperatives, a kaya
ng panlungsod na serbisyo ng suplay ng tubig at umaasa sa napahiwalay na kuhanan ng tubig (hal.
sanitasyon. Ang prosesong ito ay nakapanabay ng bolon o poso).
malalaking dagdag sa kita ng LGU, ngunit
babahagya lamong ang naging bisa nito sa sektor Sa kabuuan, may limang pangunahing modelo
ng tubig hanggang ngayon. ng pamomahala para sa pagsuplay ng tubig sa

maliliit no mga boyan so Pilipinas.

Itinataguyod din ng gobyerno ang partisipasyon
ng pribadong sektor sa larangan ng tubig upang * LGU = Local Government Unit (500
mabigyan ng karagdagong pananalapi at upang sistemang panlunsod)
mapagbuti ang paghahatid ng tubig. Isinagawa ng * WD = Water District (430 sistemang
Metro Manila ang isong malowakang programa sa
pagsasapribado ng suplay nito sa tubig noong 1997, panlunsod)
at mayroon pa ring apat na ibang pomarison ng * RWSA = Rural Water Supply
sistema ng suplay ng tubig na panlungsod na Associations (500 sistema)
pinangangasiwaan ng pribadong mamumuhunan'. COOP = Water Cooperative (200+
Gayunmon, lahat ng mga pamorisang ito ay nasa
mga pangunahing lungsod at boyan-boyan. May sistemang panlunsod)
mga proyektong nagpopasigla kamakailan so * PS = Private Sector (4 sistemong
partisipasyon ng pribodong sektor, tulod ng panlunsod)
pinondohan ng World Bank LGU-UWSP2, na
nagtangkong akitin ang mga mamumuhunang Mayroon pa ring hybrid management model:
pribado sa pagsuplay ng tubig sa maliliit no mga a ng 'uem lnt utukoy sa isang LGU a
bayan-bayan, at nalamon nilang mahirap hirnulkin Water District na nogbibigay ng tubig sa mga grupo
ang LGU na bitiwan ang pamamahola ng kanilang a mga klaster, ng maliliit na mga boyan (sa
serbisyo so tubig. pamamagitan ng isa o higit pang sistema ng

pagsuploy ng tubig).

Tatlong buong-buong sistemang pribado (Gen. Trias, Balibago at Calopan) at isang magkatuwang na negosyo (Subic Water
& Sewerage Campany - isang magkatuwang na negosyo ng Subic Bay Metropolitan Authority, Olongapo Water District at
isong pribadong kompanya.)

2 Local Gavernment Unit - Urban Water Supply and Sanitation Project (LGU-UWSP), ang naglalayong itaguyod ang mga
solusyong nakatutugon sa pangangailangan, so pogbibigay ng suplay ng tubig no panlungsod at sanitasyon, at serbisyong
maayos ang bowi so pamumuhunan, at operasyon alinsunod sa pomamoroong komersiyal.
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Mga Pag-aaral sa Iba't Ibang
Kaso ng Suplay ng Tubig
sa Maliit na Bayan

Noong 2003, ang ikalawang Bahagi ng Water --
Supply and Sanitation Performance Enhancement _

(WPEP) ay nakatapos ng pag-aaral ng mga modelo -I

ng pamamahala para sa suplay ng tubig ng maliliit
na bayan-bayan sa Pilipinas'. Pinagsama ng
pagsusuring ito ang pokikilahok ng komunidad sa
pogtasa/asesment (ang MPA 2) so asesment ng mga --

espesyalista (teknikal, institusyonal, pangkapaligiran, __.

pinansiyal at panlipunan) upong makabuo ng mga r
kaso ng pag-aoral so mga sistema ng pagsuplay ng
tubig sa labing-apot na maliliit na mga boyan. Ang * ' '

mga pangunahing layunin ng pag-aaral na ito ng -

WPEP ay:

* Matosa/moases ang pagsasagawa ng iba't : ,j ^-- -'
ibang modelo ng pamamahala

* Suriin ang mga botayan na nagdulot ng Isinasoalang-along ng Metodolohiya ng Participatory
mtatgumpay o di-maoyos na pag- Assessment ang mga paonanw ng mga kabobaihan
sotagampay at di-maoyos no pag- at kalolakihan tungkol so sustinabilidad at paggamit
sasagawa, at ng mgo serbisyo ng tubig so kanilong mga

* Magbigay ng mga rekomendasyon tungkol kamunidad.
sa patuloy na paggamit ng mga modelo
so pamamahala upang makamtan ang
sustenableng mga serbisyo ng suplay ng
tubig sa Pilipinas.

.' a~~_z

,Cr:1-. .. : 1 ̀ ''3) 'Management Models for Small Towns Water Supply: Lessons Learned from Cc,:-. . ,
I_ . .: - si s: WPEP Final Report.

I-.g 1-1 . tr ParticipatoryAssessments (MPA) ang nagbibigay ng mga palatandaan at kagamitan na nogbibigay
sa mga asesor (kasama na ang pamoyanon) na sukatin ang sustenabilidad at paggamit ng mga serbisya ng tubig sa
pamayanan at ang proseso kung paano isinagowa ang mga ita.

PI~~~~~~~I
1 E.;,-1 '' __ _E .......................... i

g t; - j n I~~~~-



DdaIye ng pag.arcl sa ng kao

Pangalan Modelo ng Populasyong Populasyong Tauhan/ Pinakaka- Tubo/kita
Pam. panlunsod riinag- konek- mababang palu it/

Pilinkuran syon taripa pasolEa
(Pbuwan) (2001)

Mga sistema so mga bayang may populasyong <50,000

Aglipay LGU 21,800 250 (1%) 40 1.5 -194%
Hagonoy WD 43,900 910 (2%) 21 11.4 -2%
Numancia CLUS-WD 59,800* 13,500 (22%) 12 18.0 -10%
Barcelona COOP 19,000 6,800 (36%) 8 3.0 -1%
Guimbal RWSA 27,700 4,300 (16%) 10 6.0 +13%

Sistema sa mga bayang may populosyon mula sa 50,000-100,000

Barili LGU 57,700 3,200 (6%) 27 3.5 -16%
Nueva Vizcoyo CLUS-LGU 100,600* 10,300 (10%) 10 2.3 -38%
Manolo Fortich LGU 74,300 24,400 (33%) 8 6.5 +18%
Ubay COOP 59,800 6,800 (I 1%) 14 5.0 +6%
Subic WD 63,000 29,400 (47%) 6 8.6 +18%

Mga sistema so mga bayang may populasyon na >100,000

Darasa
(Tanauan City) RWSA 117,500 7,030 (6%) 7 8.2 -3%
Balibago
(Angeles City) PS 264,000 48,600 (18%) 8 13.8 -4%
M Kidapawan CLUS-WD 263,300* 60,600 (23%) 7 15.7 +18%
General Trias PS 107,700 51,000 (47%) 3 10.0 +25%

Susi:
= PRnogsonnang populosyon nong moh;g;l so dolowong boyan

Touhon'Koneksyon = koroniwang b,long ng mgo louhon so bawot 1.000 koneksvon.bohoy
Koneksyon-bohoy = Kobuuong bilong ng mgo bohoy no mnay koneksyon so iubg no sinusuploayon ng sislemo
Pinokomobobang Toripo = Pinokamobabong s,ngil Ipso bawol buwon)
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Maingat na pinili ang mga pag-aoral na ito ng mga sistema so suplay ng tubig. Halimbawa, ang
mga koso upong makotiyak na sadyang matatag sistema sa Darasa at sa Balibogo ay kopwa
nang holimbawa ang naisomang anim na iba't nogsusuploy sa talogo nomang moliliit na seksiyon
ibang modelo ng pamomohala. Dala ng lubhang ng tunay nomang maloloking lungsod, na ang
maliit na pinagkukunan ng halimbawa, itinuon ang pangunahing tagosuplay ng tubig ay ang mololoking
pagsusuri sa mga kitang-kito nong matogumpay o Woter Districts.
di-motagumpay na mga koso, upong mapag-
alamon at itompok ang mgo katangian sa susi ng Ang maliit na saklaw na ito ay lubhang
tagumpay o kobiguan. noghoharap ng limitosyon sa potensiyal ng kotipiran

sa paggamit nong maramihon (economies of scole),
So pongkolahatan, ang saklaw ng mga sistema lolung-llo pa so loob ng moliliit na sistema. Kahit

na ginamit sa kosong pog-ooral na ito ay kaunti nokosoma rito ong opat na iba't ibang modelo ng
lomang dahil so morami sa mga ito ay nogbibigay ng pomamohala, ang bawat isa sa limang kaso ng
serbisyo so ilong lugar lamong ng nomomohalang pog-aaral so mga sistema na naglilingkod so
boyan. Sa mga bayang may maliit na populosyon, mahigit na 20,000 katoo ay gumogomit ng kulong
ang pagkakaroon ng olternotibo at mababang hologa pa so sampung tauhan/1 ,000 na mga koneksyon.
ng suploy ng tubig (hol. mababow na mga balon ot Kaiba riyon, dadalawa lomang sa siyam no maliliit
mga monwal na posong de-bombo) oy mukhong no mga sistema ang kasinghusoy nito. Ipinokikito
nakapagpopababa ng pangangoilangan sa mga nito ang mga kohiropang nopopaloob so

Akneksiyon sa mga bahay at nokapigil sa pagdorogdag pamomahala ng mga sistema sa pagsuploy ng tubig
nir somantolong ang mga sistema sa moloaoking so moliliit na boyan anuman ang modelo ng
ba6n by molimit na nakikipogkompitensiya sa ibang pomamahola.

<} Kwa~g kayonnm
alal. Akong bahala s

NC'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Ang Pagsasagawa ng mga
Modelo ng Pamamahala

Ang mgo sumusunod na seksiyon ay makikita sa tolaan sa ibaba) ay hindi kumokotawan
nogpopokita ng balangkos ng mahahalagong sa tipikol na pagsasogowa ng mga modelo ng
kotangion ng anim no modelo ng pomamahala so pamomahala. Kaya nga, ang asesment sa mga
suploy ng tubig sa maliliit na mga bayan, at ang modelo ng pamomahala sa kalakhang bahagi ay
mgo buod at asesment sa mga isinogawang pag- nakatuon so mga katangion na karaniwon, o
aaral. Gayunpomon, dahil sa isinama rito ang mga magagaya o moaaring moreporma at mosubok na
matagumpay at di-matagumpoy na mga kaso, ang tukuyin ang mga di-pangkoraniwong kondisyon na
karaniwang modelo ng pamamohola (goya ng moaaring nakaimpluwensiya sa pagsasagowa.

Mga pag-aaral ng kaso ayon so mga modelo ng pamamahala
Modelo ng Karaniwang Karaniwang Pinakama- Karaniwang Karanawang
Pamahala Big.: Konek- Blg: Tauhan/ babang sweldo % ng tuba/

syong naser- 1,000 konek- taripa (P/buwan) palugit o
bisyuhan syon (P/mi posobra

Pribadong sektor (2) 9,270 5.5 8.2-10.0 15,180 +10%
Klaster WD (2) 6,900 9.5 15.7-18.0 9,940 + 4%
Water District (2) 3,360 13.5 8.6-11.4 8,180 + 8%
Kooperatiba (2) 1,290 10.5 3.0-5.0 6,730 + 3%
RWSA (2) 950 7.9 6.0-8.2 9,130 + 5%
LGU t Klaster LGU (4) 1,720 21.3 1.5-6.5 5,880 -57%

sL.-S

Ta,shon. i.000 koneksyon =karan;,ong biiong ng mngo ia.han so bovol 1,000 koneksvon so mga bohao

1. Yunit ng Gobyernong Lokal/Local Ponlolawigon, honggang sa mga moliliit at simpleng

Government Unit sistemang pinatotokbo ng Konseho ng Barangay'.

Ang modelo ng LGU no tinutukoy so pog-oorol Inilipat ng Kodigo ng Gobyernong Lokol (LGC) ng
ng WPEP ay iyung nosasongkot sa direktang 1991 ang mga pinogkukunong pinonsyal opononalopi,ng ~~~~~~~~~~~~pananagutan, mngo touhan at mahohologang pog-oori
pomamahala ng sistemong ponlungsod na mulo so pomoahaolang pombnso tungo so mga
pinongangasiwaan ng kahit na anong antas ng
gobyernong lokol. Kaya nga, ang modelong ito ay
sumasaklow sa malawak no mga koayusong 1 Ang barangay ay siyang pinakomaliit no yunit na
institusyonal, mula so mosolimuot na pamamohala administrotibo so Pilipinos (ang pinakamaliit no koso ng
ng maramihang boyon (multi-town) ng Gobyernong boyon no napag-arolon, moy populasyon na 19,000, ay

binuo ng 25 mga barongoy).
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rip"al na Panamahala ng LGU

Ang mga boyan so probinsiya ng Surigao del Norte (so Mindanoo) ay lip.kol no modelo ng pamomoholo ng
lokal no gobyerno. ong Municipal Planning and Development Coordinator (MPDC) ong s,yang namomaholo ng
mga operasyon, ang Municipal Engineer's Offlice IMEO) naman ang siyang nomamaholo ng konstruksiyon al
pogkukumpuni; at ang Municipal Treasurer's Office ang tumutulong sa pagsingil/billing at koleksiyon. Ang Ian
so mga boyan ay umuupo nong regular so mga lagabaso ng kontador, mgo tubero at mga manggagawa
samantalong ang ibang mga bayon ay kumukuho ng mga lauhan kung kailangan lamong. o kung kailan sila
may pondo.

Ang Hinigaran Waler System (so Negros Occidental Visayos) ay pogoaoi at pinamamaholoon ng munisipyo,
ngunil dati ay isong Water Disirict Ang sistema so pagsusuplay ng tubig ay ibinalik sa LGU dohil so ang sistema
ay hindi naging matagumpay imasyadong malayo ang pinoggagalingon ng iub.gj. Mula noon, ang LGU ay
noglaan ng P3 5 milyon (US$70,000) para so pagpapalowak at rehabililasyon ng sistema, at ang Gobyernong
Probinsiyol oy tumutulong sa pogsulong so pamomagltan ng pogbobayad so mga bagong tubong gamit so
distribusyon. Ang borongay ay tumululong so paggawo. Ang sistema ay pinangangasiwoan ng Meyor sa
pamamagitan ng City Public Utilty Officer no tinutulungan ng 12 lauhan at isong Internal Auditor.

H.rnolow koa Lazaro, 2000

pamahalaang lokal. Nagdulot ito ng mahalagang ng LGU, kaya maliit lamang ang nagagawa nito sa
dagdag so kita ng LGU, sa pomamagitan ng Kaparte operosyon at pagsosaayos ng suplay ng tubig. Bukod
(nito) sa Rentas Internas (Internal Revenue Allotment pa riyan, karamihan sa mga pinuno ng LGU ay mga
- IRA) na bigay ng gobyerno-sentral no pumaakyat halol na opisyal (hal. mga meyor) at mas gusto pang
sa P10 bilyong piso noong 1991 at naging mahigit tustusan ng gobyerno ang operasyon sa pagsuplay
so P90 bilyon (US$ 2.25 bilyon) nang 1999. ng tubig kaysa mawalan ng boto dahil so pagtataas
Dinogdagan din ng kapangyarihan ang mga ng bayad sa tubig. Bilang resulta, ang mga sistema
gobyernong lokal upong makalikom ng buwis mula sa suplay ng tubig sa LGU ay lubhang maboba ang
sa mga ari-arian at sa mga negosyo. singil, at lagi nang kinakapos ng pananalapi.

Karamihan sa mga gobyernong lokal (kasama Mababa ang pasuweldo sa loob ng LGU at
ang probinsya at munisipyo) ay naging mabagal sa karamihan sa mga tauhan ay may karagdagang
pagtalima sa bagong koayusang ito. Ang ilan s0 tungkulin pa maliban sa gowain sa pagsuplay ng
mga progresibong gobyernong lokal ay tubig, kaya maliit lamang ang kokayahan o
nagsisimulong magplano at magsagawa ng pansarili kapasidad para sa mahusay na poggawa. Kulang
nilang mga programa ng pagpapaunlad, kung din so kagalingang teknikal ang mga LGU.
kaya't nakakaakit sila ng mga pondo mula s0 Kailangang pang umupa ng mga pribadong
momumuhunong pribado at mga ahensiyang kontratista pora sa lahat na mga gawain maliban
panlabos, subalit nananatiling napipigilan ang na nga lamong sa pinakasimple so mga gawain so
disentralisasyon dahil so kawalan ng kopasidad s0 operasyon at pagsasaayos (Operation &
pondong lokal, kakulangan ng kokayahan sa Maintenance/O & M), at kadalasan naman ay di
pamamahala at kagalingang teknikal, at ng lubhang nakakayonan ng LGU ang maponatili, maisaayos
mapulitikang kopaligiran. at mopalawak ang kanilang mga sistema sa suplay

ng tubig. Dahil dito, mabilis na masira ang mga
Mukhang di-mabuti ang resulta ng tuwirang sistema sa suplay ng tubig at ito'y hindi maasahan,

pamomahala ng mga LGU so mga sistema ng suplay at dahil dito, nag-aatubiling magbayad ang mga
ng tubig so maliit na boyan. Ang molaking problema gumogamit ng serbisyo sa tubig.
ay ang badyet ng pagsuploy ng tubig na
pinamamahaloan ng LGU ay wolang relasyon sa Sa maliliit na mga bayan, karaniwan na ang LGU
kinikita nito. Ang mga LGU ay binibigyon ng pondo ang lagi nang takbuhan kung wala nang
mula so gobyerno so pomomagiton ng kanilang mapagkukunan ng suplay ng tubig at siyang
bahagi sa koleksiyon sa buwis o internal revenue tagapagsaayos. May malaking pangongailangan
allotment (IRA), subalit wolang kontrol ang LGU sa upang pagtibayin ang kapasidad ng LGU sa
tounang bodyet nito, at kinakailangang poglalaan pagsuploy ng tubig, ngunit lumabos sa pag-aaral
ng pondo ang moroming pongangailangan ng ng WPEP no di goanong mahusay kung
lokalidad. So teoriya, ang pondong ginogamit s5 pinamamahaloan ito ng LGU at iminungkahing
serbisyo ng suplay ng tubig ay dapat mobawi sa mga panatilihin no lamang ng LGU ang paglikha ng
toripa sa tubig, ngunit ang halagong nakokolekta mabuting kapaligiran para sa ibong mga
ay nowawala so pangkalahatong pondo ng tesorero mogsasagawa ng gayong serbisyo.
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Kumukuha ng panonalaping pangkapital ang water district sa LWUA, ngunit mahal ang mga pautong na ito at
isinasakondisyon na ang lahat ng halaga rito ay ipapasa so gumagamit kaya nakapagpopoafas ng singil sa tubig.
Dito, oang mga noninira ha n ay nagsisipagla ngoy sa reservoir ng water district - ma rchil isa yata ito sa iilang l ibreng
'pakinabang' na natatamasa nila?

2. Water District Ang kontrol at regulasyon ng gobyerno ay
nakabawas sa awtonomiya (pulitikal at pinansiyal),

Ang modelo ng Water District ay dinisenyo upang at nakabawas so kakayahan para sa pagbabago,
magsagawa sa mga linyang komersiyal, at may ngunit angmga Water Districtay patuloy na mabuti
taglay no maraming kapangyarihan, karapatan at ang gawain sa mga lugar na mahina ang modelo
pribilehiyo ng mga korporasyong pribado. Ito'y nag- ng LGU. Karamihan sa mga Water District ay may
iba noong 1992, nang ang Korte Suprema ay matatag na pamamahalang pinansiyal, at
nagpasiya na ang mga Water Districts ay mga mahalagang kapasidad na teknikal. Gayunman,
Korporasyong Ari at Kontrolado ng Gobyerno sa pangkalahatan, ang singil ay mataas, at ang
(GOCC), kung kaya't sakop ito ng mga regulasyon serbisyo ng tubig sa mahihirap ay limitado ng mga
ng gobyerno sa pag-eempleo, badyet, pamomahola alituntunin sa kaayusang pinansiyal.
at audit.

Iqm ro ' liew-b *n Wc*w Dwrw
Ang Tagapamahalang Pangkalahatan ng isang Water Distria t ay hinihirang ng Board (Lupon ng mga

Direktor) at binibigyi n ng lubusang kontrol sa mga operasyon nito, kosa na riyan ang kopongylarthng
humirang ng lahat ng mga tauhon ng sarervoir ng waterdisrTagapamhlong Pangkolahaton ng Subic
Water Distrikb (Probinsiya ng Zambales, sa Luzon) ay nasa posisyong iyon sa buong 22 taon ng buhay ng
Water District, gyundinnomanangisongbabengdirektor. Binubuo angWaterDasnric Boardsng ay
limang direktor na maglilingkod ng anim no taong ponunungkulan na di stooiysabay ang pagsisimula
Tinitiygk nito ang kakayahtng maisageno ang mga pongmakagbaang potakoran at pusoipig1 so pinuno
ng LGU (na karaniwan ay Meyor o Gobernodor) sa paghirang nong mohigit sa 2-3 direktor sa loob ng
tatlong taon nilang panunungkulan.

Ang mgo Water Distripo s ay maoy mogkokoarehong mga pamamoroan at sistema ng pagsingil at
koleksiyon ng 1oripa, accounts, pogbSbodyet, pagh hando ng ulat na pinonsiyal, pogsasoayos ng laripa

at lahat ng mga bahny ay may kontador. Dapgt masoma sa mga toripa ng Water District ang hologa ng
O & M, ang mga pongangailangon so pagserbisyo so pagkakautong, at ang dsgdog no panustos para sa

mgo pogkokagasthng kopaitol at reserba. Ang tsripa ay itinotkdg poagkolapos ng imgo pagdong ng
publiko, pagpotiboy ng Lupon, pogrebyu at kompirmosyon ng LWUA.

HWnalar sa resi Coasel,sznrsa 2002
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Mga Pat" ng LWUA sa mpg Waler Diusrid

Ang Local Water Utilities Administration (LWUA) oy nagpopoutang/so mga Water Districts paro sa mga
proyektong mapogkokokitoan. Nakakuha ang LWUA ng poutong na mababa ang interes (3.4%) na ito
namon ay inioolok sa mga Water District nong mataas-taas na interes (8- 12 5%o). Dagdog d,to, noniningil
ang LWUA ng 9% ng buong halagang inuteng pora sa pagsasogawa ng feasibility study at ng detalyodong
disenyo, dagdag ang isa pong 4% para so superbisyon ng konstruksiyon. Ipinaposa pa rin ng LWUA ang
anumang pogsosaayos ng polilan ng salopi dole ng pogbabago-bago ng halaga ng politan ng piso sa
dolyar.

Pinahihintulutong magbigay ng tulong ong LWUA so mga Water Disirict na hindi kumikita so
pamomogiton ng pagsuploy ng 50% ng mgo pondong kaulangon bilang isong pondong kaloob ng
pemaholoan. Gayunpoman, ang gawoing ito ay pinaligil noong 1998. nong ipinag-utos ng National
Economic and Development Authority (NEDA) no suportahan lomang ng LWUA ang mga proyeklong
inaakalang kikita (hal. moaoring mobowi ang lahat ng mga gastos at maboyaran ang mga inulang)

Mula kay Lozaro, 2000.

Ang LWUA ang pangunahing pinagkukunan ng naging mahirap ang pagbawi sa gastos, at sa
kapital para sa mga Water Districts (tingnan ang maraming kaso, ay nongangailangan ng ibayong
kahon sa pautang ng LWUA) ngunit naubos na ang dagdag na singil (tingnan ang kahon sa motaas na
pondo nito at ito'y isinasaayos. Napatunayang ang taripa).
pagpapautang ng LWUA ay mahal, at ang kondisyon
na ang lahat ng mga halagang dala ng Ang pongangailangan sa "kabuhayang
pagpapahiram ay pinapasa sa mga gumagamit ng pinansiyal" ng LWUA ay naglalayong mapagbuti
tubig, ay mukhang nakabawas ng insentibo para sa ang pagbawi sa mga gastos. Sa nangyayari, ang
mabisang disenyo at matipid na implementasyon. gawaing ito ay nagpahirap sa mga Water Districts
Kapag hindi ayos ang pagkakagasta ng mga na magbigay ng serbisyo sa mahihirap. Ang mga
inutang, napipilitan ang mga Water Districts na Water Districts, lalo pa iyong may malaking
magtaas ng kanilang singil, at ito'y papunta sa isang pagkakoutang at may matataas na taripa, ay
masomang paulit-ulit na pangyayari: hindi sapat na nagagawang pagtuunan ng kanilang serbisyo ang
serbisyo at mataos na toripa ang nagbubunga ng mayayamangmgabarangaysalungsod'. Dagdag
mababang konsumpsiyon, na nagbabawas sa kita, pang pangungutang ang kokailanganin upang

Makaos na Taia so mn Watr Didrid

Noong 1987, naaprubahan ang pouiang ng LWUA sa Numancia Waler District upang mapagbuti ang
mga serbisyo. Ang mga gumagamit ng lubig ay kinaligang lubos ang proyeklong ito, at sumang-ayon sa
umpisong toripa ng P3.5/m 3 patoas P5."m! kosunod ng pagtatapos ng proyekto noong 1993. Ang
pagbaboyad sa pagkakautang ay nangongailongan ng poluloy no dogdag so toripa, at noong 1997 ang
taripa oy muntik nang madoble sa P9/M 3.

So kasasamng-palod, hindi nakabayad ang Numancia Water District so mga pagkokautong nito, at
noong 1998, ang LWUA ang siyong namahola so suploy ng tubig. Ang isa pang pompubilkong pagdinig
ang idinoos upong mapag-usapan ang pogtoas pa ng singil upang makalikom ng salopi pambayad so
mga nakaroong upa at upang magpounlod na dagdag na mga rnopagkukunan ng tubig. Ang dogliong
36% dagdog sa taripa ay naaprubahon, at gayundin nomon ang sumunod na dogdog no 20% noong 2000
at 12% noong mga unang buwan ng 2002. Ang toripo ay nanatili so P18/m' sa pogtotapos ng 2001,
ngunit pinogpasiyahan ng tegapormhala no ipagpaliban ang binolak para sa Enero 2002 no dogdag (na
P20/m 3 = US$0.40/m3 ) dahil malamong no humantong sa mas maraming diskoneksiyon, ol ito'y lalo
pang mokababowas sa kanilang kita at daloy ng panonalopi'.

Holow so Test Consultants, 2002

Ang basehang toripa sa tubig sa !abing-apat no kaso ng pag-aorol oy karaniwang P8.1/m 3

Ang mga barangay na bumubuo ng maliliit na boyan sa Pilipinos ay pinoghihiwolay so panlungsod a panlalawigan.
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mapondohan ang pagpolawak ng serbisyo nang Gayunman, maging ang malalaking RWSA ay
lampas sa siniserbisyuhang lugar na ito, at nagbibigay ng serbisyo ng tubig sa di hihigit sa
ikinatatakot ng mga Water Districts na ang mga 2,500 na pamahayan.
mababang kita ng mga pamahayan ay hindi
makakaya (o kaya, magustuhang) magbayod ng Ang mga RWSA ay di-pinagtutubuang (non-
kanilang mataas na singil. profit) mga asosasyon, na ang mga miyembro ay

walang kontribusyon o interes sa pag-aori (equity).
Ang mga kahirapan so pagpapolawak ng mga Ang lupon ng mga direktor ay hinaholal ng buong

serbisyo so mga lugar no maliit ang kita ay noging asembliya (no binubuo ng lahat ng mga miyembro
dahilan upang bitiwan ng ilang Water Districts ang ng asosasyon), at walang inihalal na opisyal ng
kanilang tanging korapatan upang magsuplay ng pamahalaan ang moaaring maging direktor
tubig sa mga lugar no may prangkisa sila'. Sa (maliban na ngo lamang so mga opisyal ng
maromi sa mga kasong pinag-aralan, napanatili sa barangay).
mga Water Districts ang kontrol ng mga ncriyan
nang lugar na sineserbisyuhan nila habang Itinatag, sinuportahan, at pinondohan ang
ginaganyak ang isa pang nagbibigay ng serbisyo RWSA sa umpisa ng isang ahensiya ng gobyerno,
(ang RWSA, Water Cooperative o Private Sector) na ang Rural Waterworks Development Corporation
magpagawa ng hiwalay na sistema ng suplay ng (RWDC). Noong 1987, ang RWDC ay nilansag at
tubig sa mga lugar ng maliliit ang kita. Gayunman, ang mga gawain nito at pananagutan ay nailipat
mahigpit no sumosalungat ang ilong Water Districts sa LWUA. Kahit no namana ang bayad sa mga
sa pagkakaroon ng ibang magbibigay ng serbisyo pagkakautang mula sa mahigit no 450 RWSAs, ang
sa loob ng kanilang teritoryo, kaya patuloy pang halagang nasosangkot ay maliit lamang, at ang
nagbabawas sa mga mapagpipiliang opsiyon sa LWUA ay di nagpakita ng gaanong malasakit sa
pagbibigay ng serbisyo sa mahihirap. gowain ng RWSA, o sa poniningil ng pautang.

3. Mga Rural Water Supply Napanatili ng RWSA ang marami sa kanilang
orihinal na mga katangian at mga regulasyon ngAssociation (RWSAs) gobyerno, ngunit di na nasubaybayan, at may
kakaunti na lamang na moaaring pagkunan ng

Sa kabila ng tawag sa konila, ang mga RWSA pananalopi. Sa ngayon, may mga 50% ng RWSA
ang namamahala so mga sistema ng tubig sa na nakarehistro sa LWUA ang hindi na gumogana
kapaligirang panlalawigan at ponlungsod. So labas (operational). Hindi alam ang dahilan ng mataas
ng mga kabayanan, ang mga sistema ng RWSA, sa na antas ng pagkabigo, ngunit marahil ay kaugnay
pongkalahatan, ay naotatgpuan sa maliliit na mga ito sa pamaraan ng gobyerno sa pagpapakilos ng
bayan, o kaya noglilingkod sa mga tinukoy na mga suplay sa pagtatatog ng RWSA at ang kasalukuyang
lugar sa loob ng molalaking mga bayan (hal. iyong kawalan ng suportang pinansiyal o institiisvonnl.
mga naseserbisyuhan ng Water Di-trict- o n9 LGUs)

Karaniwon no ang
mgo Water Districts r
may Certificate of
Public Convenience
(o Certificate of
Conformonce) 'a
nogbibigay sa o
kanila ng tangif"
karapotan ng -
pogbibigay ng serbi
ng tubig so isang bcM
(o kloster ng mga b

_- ^,~ :-^--= A,ig lubuscrig pakikisongkot ng mga mryemnbro
rig koirun dad ay positiborig impluv/ensiya so
r voricycigaV/o 1 mgo osososyonr ng tubig at so
,iga oopeicalibangtubi4. Dito,inaasesngmga
gurnagam I ang kasapatang feknikal ng
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Ag rTpik no Pamnmahala ng RWSA

Ang Mabuhay Water Supply Association (MWSA) ang namamahala so sistema ng suplay ng tubig sa
Barangay Mabuhay na nasa Bayan ng Sison (Probinsya ng Pangasinan, sa Luzon). Limang kawani ang
namamahala at nagmimintina sa sistema, at ang tesorero ng MWSA ang nangongolekta ng mga s.ngilin sa
tubig (P10 kada buwan para so mga may koneksiyon sa bahay at P5 koda buwan sa mga gumagamit ng
pampublikong poso). Kasolukuyang nirarasyon ang tibig, ngunil sinis,kap ng asosasyon na makalikom ng
pondo upong makapogpagawa ng imbakon ng tubig na makokoragdag sa suplay.

Ang mga miyembro ng Darasa RWSA sa Tanauan City (Probinsya ng Batangas, Luzon) ay moy matindirig
damdamin ng pagmamay-ari:

* isong miyembro (di-opisyal) ang nogtatala ng oras ng pagpasok at paglabas ng mga empleado
ng RWSA.

* ang mga kopitbahay ay nogrereport nig mga koso ng iligal na koneksyon ng lub;g
* ang Panlahotang Asembleya ay bumoto laban sa paglil.pat ng pamomahala sa Tonouan Waler District.
* nakapag-ambag ang mga miyembro ng ari-arian (mga balon at imbakan ng lubig. iongke) no

nogkokahologa ng P3 milyon (US $60,000)

Hinalaw mulo so Lazara, 2000 at TEST 2002.

Ang dolawang kaso ng napag-aralang RWSA ito sa cost efficiency ng RWSA, ngunit hindi
oy moayos ang kalagayan, nagpapokita ng nobabawosan ang kasiyahan ng mga gumagamit.
pagsasariling (autonomy) pulitikal at pinansiyal,
gayundin ang maayos na pakikiugnay sa 4. Kooperatiba ng Tubig
gobyernong lokal. Ang motaas na antas ng
pakikisangkot ng komunidad ay nakokatulong Mga asosasyong pampamoyanon ang
magkoroon ng katapaton at pananagutan sa Kooperatiba ng Tubig, pinamumunuan ng Lupon ng
paglilingkod. Sa pangkalchaton, maayos ang mga mga Direktor na hinahalal ng Pangkalahatang
gawaing teknikal at pinonsiyal, sa tulong ng Asembleya. Gayunman, sila ay naiiba sa RWSAs
suportang propesyunal mula so mga Water District. dahil sa pag-ambag ng mga miyembro ng
Ang dalawang kombinasyon ng lokol na koalaman koragdagang pondo/equity kung kaya mayroong
at suportang panlabas (mula sa mga LGU at mga itinatayang pamumuhunan sa ikatotagumpay ng
Water District) ay nakatutulong sa pagiging mobisa Kooperatiba. Gaya ng RWSAs, ang Kooperatiba ng
at epektibo ng mga RWSA sa moliliit na boyan. Tubig ay umaayon so pomomohala ng moliit,

koroniwong simpleng sistema ng tubig - na ang
Mas motaas ang sahod at toripa sa RWSA kayso pinakamalaking kinikilolang holimbowa ay nagsisilbi

sa mga napag-orolong Kooperatiba ng Tubig, at sa 2,500 sombohoyano. Ipinagkakaloob ng
maaaring namona ang mga ito mula so naunang Cooperative Development Authority (CDA).
mga regulosyon ng gobyerno, at sa malapit na
pakikiugnoy so mga Water District. Nakakabawos Argao Cooperative, Visayas
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Ang rT& no Panamahal ng KooporIBa ng Tubig

Ang San Pedro Mulli-Purpose Cooperative ng Santo Tomas (Probinsya ng Batangas, Luzon) ay may
anim na kawani, na pinamumunuan ng isang babae. Nagsusuplay ng tubig ang Kooperatiba so 450
sambahayon, at nagdoraos ng regular na mgo pagpupulong na akiibong nilalahukan ng mga kababaihan
Ang botayang taripa ay P6/m 3 (US $0.12/mi) at ang kakayahan so pangongolekia ay 70-80%. Ang mga
tagagamit ng tubig ay magkakakilala at pawang nakararomdam ng pagmamoy-ori so sislema, na siyang
nokakatulong so pagbayad ng mga singilin (bills) at nagagawang bihira ang pagputol/diskoneksiyon ng
linya ng tubig. Ang panlabas no pagpinansiya ay kailangan para so malaloking gawain dahil ang 88% ng
kabuuang kita ay nagagastos sa karaniwang operasyon at pagmimintina. lnuupahan ang mga pribadong
kontroklor kung mayroong dapal no ikumpuni, at modaling makokakuha ng spare ports at mga kasangkapan.

Hi,nolow so Lozoro 2000

ang suporta at pamamahala, ngunit wala itong pamamahala ng pribadong sektor sa pangunahing
kakoayahang teknikal at pinansiyal, kaya mas sistema ng suplay ng tubig sa maliit na bayan.
nakasentro ang tulong nito sa mga tungkuling pang-
administratibo (rehistrasyon, pagsasonay, Karaniwang ang maliliit na bayan ay may
pagsusubaybay at pamamagitan). mababong densidad ng populasyon at mataas ang

halaga ng pamumuhunan so bawat naninirahan,
Ang mga Kooperatiba ng Tubig ang at malaking ponganib ng mababang kita no

pinakamobisang tumugon kung ikukumpara sa kaugnay sa sistemang ito ang siyang nakikitang
ibong modelo ng pamamahala, sapogkat dahilan ng pag-atros ng karomihan sa mga
mahihirapan ang mga itong magbuo kung ang pribodong kompanya.1 Ang kakaunting nagka-
inaasahang mga miyembro ay hindi kumbinsido sa kaloob ng suploy ng tubig sa mga lungsod sa
kahalagahan ng suplay ng tubig sa kanilang mga Pilipinas ay makikita sa mga bayan na may
pangangailangan. May sariling pamamahala o populasyon no higit sa 100,000 at ang sokop ng
awtonomiya ang mga Kooperatiba ng Tubig, at kanilang serbisyo ay nakasentro sa nakaririwasa at
kadalosan ay may mogandong ugnayan so mga napakaurbanisadong mga kabayanan. Sa ilalim ng
LGU at Water District, na siyang nagpapadali sa mga kalagayang ito, mainam no nagampanan ng
pagkuha ng pondo at suportang teknikal. Ang mga pribadong kompanya ng tubig ang kanilang
masiglang pakikipag-ugnoyan so komunidad, tunay tungkulin, gumagomit ng estilong propesyonal no
na pagmamalasokit sa katuparang pinansiyal, at pamamahala upang mosakop ang economies of
ang tulong ng Water District sa pamomahalong scale at nagkakamit ng makatuturang pagsulong
pinansyal ay soma-samang ikinotatagumpay ng sa kakayahan ng pagpatakbo ng sistema.
mga Kooperatiba ng Tubig na nagpapababa ng
halaga ng gastusin at toripa, no siyang Sa kosomoang palad, ang huworon ng
nokakapagpabuti ng serbisyo (mos mabuting pribadong sektor ay nagkukulang, sa kosalukuyan,
probisyon sa suploy ng tubig para so mga ng pananagutan o katapatan. Ang mga pribadong
mahihirap) at moging mas kasiya-siya sa mga komponyo ng tubig ay kailangang magsumite ng
gumagamit. kanilang mga rekord na pinansiyal sa Securities

and Exchange Commission (SEC), at ang pagtaas
5 Pribadong Sektor ng singil sa tubig ay dapat na aprubado ng

* Sektor National Water Resources Board (NWRB), ngunit
maraming ibang bahagi ng konilang kalakal aySa modelo ng pribadong sektor, ang sistema ng hindintrobado Kahnting impormosyanaamong

suplay ng tubig so maliit na boyan ay pinatatakbo ang nokaoabot so publiko tungkol so mga
bilong isong negosyo, at kita ang pangunahing pribadong kompanya ng tubig, at nakita sa pag-
konsiderosyon. Sa Pilpinos, napakaobming aaral ng WPEP na modalos ang mga ito ay di
holimbowa ng moliliit no negosyo no na agkkloob nagpapahayag ng kanilang katayuang pinansiyal,
ng serbisyo so suplay ng tubig so mga naninirahan adi koy'y on oo-spnmnln n
sa pribadong mgo pabahay, at ng maliliit no p dg aya y ang mopah-usapan man lang ang
nagsasariling tagatinda ng tubig para so lokal na kostumer.
sambahayan, ngunit kaunti lamong ang koso ng

' Pinatitibayan ito ng mga kasalukuyong mga kahiropang noraranoson ng LGU-UWSP so pogsasakontrata ng mga
pribodong opereytor so pomomoholo ng mgo sistemo so suploy ng tubig so moliit no boyan (no wolo pong pribodong
pomomomoholo so siyom no tompok (pilot) no mgo boyan.)
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Cost-effcient no Pamomahahl ng Guimbal RWSA

Ang Guimbal ay isang maliii na bayan ng Probinsiya ng Iloilo na may 27,700 bilang ng mamomayon.
Ang Guimbal RWSA ay 15 toon nong tumatokbo ot ngayon ay nagsusuplay na ng lubig sa ikaolong bahagi
ng mgo barangay sa kabayonan. Napokamaunlod ng LGU dito, no lumulong sa RWSA so pag-akit ng
suportang propesyunal mula sa lokol na Water District, at sa paghonap ng mapagkukunan ng pondo
pora so konstruksiyon ng mga pasilidad sa oagsuplay ng tubig.

Ang s;slema so suploy ng tubig ay may koroniwan lamong no kakayahan sa pagpopolakbo (7 oluhan
para so 714 no may koneksiyon ng tubig sa bahay) ngun;t maayos no nogagampanon ang pomamahola
nito at ang RWSA ay kum'kita nong risonable (I 5% ong polugil sa kitaiprofir margin ng 2000) Noong
2001, ang RWSA ay nagsagawo ng di-karan-wang hokbong so pagbabawas ng pinakamobabong singil
mula P70 hanggong P60 (bowao 1 Om"). Kapansin-pansin, iong 17%. no bawas sa singil at humranilong sa
50°o lounang pagtaas ng konsumo ng lubig. nadogdagan ang pangkalahatang k;nita at napanolill ng
RWSA ang palugif so kla ng 12°o Mapalad ang Guimbal RWSA so pagkakaroon ng sistema sa suplay ng
lubig no kayang matugunan ang lumaos na bilang ng pangangailangan sa tubig, ngunit nasusulil nito
ang paggamit ng kanilang mga arinarian, at dahil dito, ay talogong nakikinabong sa cosltefficient na
pamomahola ng RWSA ang mga gumagamit ng tubig.

Halos hind' mopag-aol-lorgor na ang ito sapagkat mayroon itong potensyal na
pagkakasangkot ng pribodong sektor sa makasoklaw sa economies of scale at nang mos
pamomohala ng suploy ng tubig sa bayan ay makoakit sa pribadong sektor na mogkoloob ng
mogb;b,go1 puwang sa mas episyenteng mga serbisyo so suplay ng tubig sa maliliit no boyan.
pogllngkod. Gayunman, ang mga problema so
pog-akit sa mga pribodong tagasuplay ng tubig so Sa praktis, kokouni ang ebidensiya sa anumang
maliliit no boyan, at ong pononagutan ng mga ito pakinobang ng pamomohola ng mga klaster ng
ay nogpopoh;.watig na mahologang mosongkot sistema so suplay ng tubig sa maliliit no bayan sa
lamang sila sa rmgo go..a;ng mayroon silang tiyok Pilipinas. Hindi nagampanan nang mabuti ang
na comparative advantage (hal. O&M, billing at pomamoahala so tatlong kasong pinag-aralan so
koleksyon, pag-awdit na pinansiyal). mga sistema ng kloster. May ilang nokitong positibo

sa mga katangiong taglay ng partikular na lupon
6. Klaster ng pamamohala (LGU o Water District) ngunit hindi

bungo ang mga ito ng kloster. Ipinapahiwatig dito
Ang modelong klaster (cluster) ay tumutukoy sa na, hindi mabuti ang maidudulot ng diseconomies

isang kasong ang bumubuo ng pamamahalo of dispersion at kasalimuotan ng mga klaster ng
(karaniwang LGU o Water District) ay nogkokoloob sistema so pogsuploy ng tubig sa maliliit na boyan
ng mga serbisyo so suplay ng tubig nang humihigit at mokobibigo sa anumang teoretikal no economies
sa isang boyan. Binibigyang-pansin ang modelong of scale.
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Mga Batayan ng Tagumpay

Sa kabila ng mga pagtatosa/asesment ng bayon, nababago ang kanilang mga gowaing
gawain na ibinabatoy lamang sa dalawa o tatlong pongkabuhayan at mga pinohahalogahan sa pag-
kaso na pinag-arolon sa bowat modelo ng unlod. Sa Pilipinas, ang mga pagsisikop na
pamamahala, lumitow sa pagsusuri ang ilang mopolaki ang kita so pamumuhunan sa suplay ng
koroniwang botayon ng tagumpay. Ang tubig ay nouuwi sa mos maiikling disenyo at mas
matogumpay no mga modelo ng pamamahala mounlod na mga sistema. Kung kaya ang
pora sa suplay ng tubig so maliliit na bayan ay istratehikong pogpoplono at pogpapolowak ay
nagpapokito ng lahat, o holos lohat, ng mga nagiging mahalagong mga elemento so
sumusunod: motagumpay na pamomahala ng mga sistema so

* cost efficient na pamomahola (mababang suploy ng tubig sa moliliit na bayon.
gostos, mabobang singil at maliit no tubo)

* aktibong pagplano at pagpalawak Ang estrotehikong pagpoplono at pogpa-
(kaponsin-ponsin ang gastusin sa paunlad ay kinopopalooban ng: paniningil na
pogpapaayos at rehabilitasyon) nogsasama ng haloga ng pagkukumpuni at

* mabuting ugnoyon sa lokal no gobyerno rehabilitosyon; pagpapalawok ng sistema ng
(may kakayahong makolikom ng pondo distribusyon sa mgo bagong lugor; pogpopaloki ng
at suportong teknikol) kita sa poghihikayat ng mga bagong koneksyon;

* suportang propesyunol (may tulong no pnyangaolap ng pondo para sa mga bagong
teknikol at pomomaholang pinonsiyal) pasilidad; at, mopangasiwaan ang pagdisenyo at

* pakikisangkot ng pamoyanan (sumisigya pagpopatupad ng mga proyektong ito. So maliliit
ang katapotan at ponanaguton) na bayan, ang mga gowaing ito ay modolas na

nangangoilongan ng mabuting ugnayan sa mga
Ang mga sistema sa suplay ng tubig sa maliliit lokal no gobyerno at suportang propesyunal mula

na bayan ay bihirang mokasapat upang masokop sa mga ahensiyang panlabos.
ang economies of scale, at sa halip ay umoasa na
lamong sa mabisang paggamit ng mga yomang Ang napakapolitikal na kopaligiran at ang
lokal upang mabawasan ang holaga ng gastusin limitadong mga oportunidad sa pagpondo ng maliliit
(hal. pagpapasweldo ng mas maboba kaysa sa mga na boyan sa Pilipinas ay nangangahulugang ang
nasa malalaking boyan). Ang pagpapakilala ng LGUs ang nananatiling pangunahin sa ikatatagumpay
papaunlad na propesyunal na praktis ng accounting ng mga lokol na serbisyo sa suplay ng tubig.
at pomamohalong pinansiyal ay nakakatulong sa
pananagumpay ng mga manedyer na mamonitor Napatunayang hindi mabisa ang tuwirang
ang kanilong gastusin, at mabowi ang mga iyon pamomahola ng tubig ng LGU, dahil sa mga
habong pinanonatiling mababa ang toripa (tingnan limitasyon ng sistemang pinansiyal at pamamahola
ang kahon tungkol sa Guimbal RWSA). ng gobyerno. Gayunpaman, bumubuti ang

paglikom ng pondo at ang suportang panlabas ng
Di pangkaraniwan ang dinamikong kalikosan mga tagasuplay ng tubig na nagpananatili ng

ng maliliit na boyan. Mabilis dumami ang bilang magandang ugnayan sa lokal na gobyerno. Sa
ng mamomayan, at habong lumalaki ang kanilang malalaking boyan, ang malaking kita mula so
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Susi so togumpay ng suplay ng tubig so ilalim ng pamamahalang nakabose sa komunidad ang patuloy na
pagsuporto ng propesyunal habang ang maliliit na bayan ay umuunlad at mos nagiging komplikodo ang nabubuong
mga sistema.

serbisyo ng suplay ng tubig ay nakapagdaragdag pagsuplay sa kanila ng spare parts at iba pang
sa peligro ng pamumulitika at pagiging mga kagamitan, o upang maponatiling tumpak at
oportunista ng mga naninirahang mayayoman at kumpleto ang accounts. Ang kakulangan sa
makapangyarihon, ngunit sa moliliit na bayon, kakayahong teknikal ay madalas na nagreresulta
makatutulong sa pamamahala sa suplay ng tubig ng mahinong pagpaplano, disenyo at konstruksyQn
ang pakikipagugnayan sa komunidod upang ng mga posilidad sa suplay ng tubig, kaya
mokakomit ng suportong pulitikol habong nobobowosan ang sustinabilidad kahit na maayos
napananatili ang konilong katapatan at na napomamahalaan ang mga sistema. Ang mga
pananoguton. payo at tulong sa mga bagay no ito ay nakakatulong

so maliliit na pamamahala sa paghahatid ng mas
Nakikita sa sub-sektor sa suplay ng tubig ng maaasahang serbisyo, sa pagtotokda ng taripa/

maliliit na bayan ang pangongoilangan ng suportang singil na cost-reflective, mapokilala ang maayos no
propesyunal. Ang kakulangon sa karanasan at billing at mga sistema ng pangongolekta at, sa
touhan ng mga tagosuplay ng tubig sa maliit no kaduluhan, upang masiguro na ang mga
bayan ay nogsusumikop na makabuo ng pangkat gumogomit ng tubig ay hondang magboyad sa
sa pagpapotakbo at pogsosaayos, upang maka- serbisyo.
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Kailan magiging napakalaki para
sa pamamahalang pang-
komunidad ang maliit na bayan?

!' 20,000 Ano ang maga-
I I tL - . gonop kung magsilaki ang

maliliit no boyan na ito,
at dumami ang mga
asososyon na di modaling
mapamahaloan?

I,-i@. Magkatulad ang RWSAs
: ., at Kooperatiba ng Tubig na

(' -' ' & , '' , - -may pananagutan sa
kanilang mga miyembro sa

IPl su R ,.:* - pamamagitan ng pan-
lohotang asembliya, ngunit
ang prosesong ito ay
molamang no mogpohirap

,-- at hindi mabisa kung
MOsyadong maraming taoo

C R i gii | W IF E > e~ = < ang nasosangkot. Ang

normal na solusyon sa
Isa so mga susing mensahe ng pinaikling ulat gonitong problema ng paglago ay ang magpakilala

na ito ay ang sistema ng pomomohala so suplay ng ng bagong modelo sa pamamahala kapag ang
tubig sa moliit na boyon ay kaibong-kaiba kumpara sistema ay masyodong lumaki (hal. sa pamomogiton
sa mas moloki sa sentrong panlunsod. Sa maliit no ng pongongontrota ng pribadong kompanya na
boyon, ang doanon ng tubo ay nagsisilbi sa mos magpopotokbo ng pomomahala) ngunit may iba pa
kounting too at gumagamit ng mas simpleng ring pogpipilian na dopot bigyang-ponsin. Ang mga
moteryoles, ngunit mos malowak dahil sa mababang modelo sa pomamahola no base sa komunidad ay
bilang/densidad ng populasyon. Ang konteksto ay mogogawang disentralisado sa pomomogitan ng
iba rin, mas mobaba ang sweldong lokal at ang paghikayat na mogbuo ng mga bagong asosasyon
lebel ng kosonoyan. Sa ganitong kalagayan, habang lumolaki ang populasyon. Bawat isong
ipinapahiwatig sa mga kosong pinog-arolan na asosasyon ay sasakop sa isong distrito o
nakakosorpresa na epektibo ang modelo ng kapitbahayan, at mag-uulat sa mas propesyunal na
pamomahalong nakabase sa komunidad sa orgonisosyong "nakakataas" nasiyang momomohola
pogkokoloob ng sustinableng serbisyo ng tubig. ng sistema sa suploy ng tubig. Sa probinsya ng
Gayunman, nakakolimuton ang katotohonon na ang Bulacan (Luzon), ang pederasyon ng RWSAs ay nabuo
modelo ng pamamohola na nokobose so na - nagpupulong silo minsan isong buwon upang
komunidad ay madalang makita so mos makapogbahogi ng impormasyon at mapag-
malolaking sistema sa suplay ng tubig. Ang RWSA usapan ang mga problema, at natutulungan ang mga
at Kooperatiba ng Tubig ay parehong inilaan sa miyembrong RWSAs na gumawo ng malawakang
pamamahola ng sistema sa suploy ng tubig para sa pagkukumpuni at upang makakuha ng mga
mga boyan na may naninirahang kukulangin sa materyales sa mas mababang holaga.
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Mga Konklusyon

Lumalobas na sa mga kasong pinog-aralan so Habang ang maliliit no boyan ay umuunlad at ang
lobing-apat na sistema so suplay ng tubig na ang konilong sistema sa pagsuploy ng tubig ay mas
gumogomit ng modelo ng pomomohola na ang nogiging mosolimuot, mos nogiging mohologa ang
nakabase sa komunidad (gaya ng Kooperotiba sa propesyunal na kosanayan sa pamamahola ng
Tubig at RWSAs) ay ang polaging matagumpay so polingkuran sa tubig. Ang makukuhong mga
maliliit na bayan. Gayunman, ibinubunyag ng mas leksiyon sa pag-aaral na ito ay ang pagmumungkohi
malawak na pananaw na sa ilang 50% ng RWSAs na ang suportang propesyunal ay makotutulong sa
no nakorehistro sa LWUA ay hindi na tumotokbo, lupon ng namamahola sa suplay ng tubig upong
at ang karomihong modelo ng pamamahala mabalongkas mobuti ang konilong mga sistema,
na nakabase sa komunidad ay iniulat na at upong mokopogbigay-doon sa unti-unting
nogkokoproblema sa pogkuha ng pinonsiya pora transisyon mula so pamomahalong nakabase sa
sa pogpounlad ng serbisyo o pogpopolowok ng komunidad tungo sa komersiyal na pamamahala
sistema. Malinow na hindi koroniwon ang mga sa suplay ng tubig. Ang suportang propesyunal ay
dahilon ng togumpoy ng mga kosong pinog-arolon. magkakaloob sa kanila ng serbisyong cost-efficient

at planado, samontalong napapanatili ang konilang
Ang susi sa pagkakaiba ng tagumpay sa bentoheng lokal at pogtugon nang maogo sa mga

pomomahala ng mga lupong nakobase sa nongongoilongon. Ang mga kalapit na Water
komunidod ay ang pogiging sopistikado kaysa Districts, na karaniwang namamahala ng kanilang
pangkoroniwong modelo ng pamomohala ng soriling malaking sistema ng suplay ng tubig sa
komunidod. Gayong nagsimula bilong simpleng lunsod ay makopogbibigay sa mga ito ng kagyat
asosasyon ng mga gumagamit ng tubig, ang mga ito na tulong no teknikol, at mopakikilala so mga ito
ngoyon ay pinatatokbo ng parong moliliit na negosyo. ang mga sistema ng pomomohola na karaniwang
Ang mga suplay ng tubig ay may kuntador; maayos mototogpuan sa mololoking palingkurang
na nakoorgonisa ang sistema ng poniningil at panlunsod.
pangongolekta; koroniwon na ang pomamoroon ng
accounting na komersiyol; at ang suportang pulitikal Nagpopakita ang mga Water District ng
ay maingat na pinakikisamahan. Pinararaan sa unti- alternotibong modelo sa pamamohola na moy
unting pagsasanay at pagpapounlad ang matiboy na kotuparang pinonsiyal at institusyonol,
propesyunalisasyon ng pamamahola, ngunitang mga gayundin sa mahusay na kokanyahang teknikal.
lokal na tauhan ay iniempleo pa rin at ang Gayunman, sa maliliit na boyan, ay bihirong
pamoyonon ay patuloy na pinahohotiron ng makatugon agad sa konilong pongangailangan ang
impormosyon at nokososoli sa mga gowain. Ang mga serbisyo ng Water District, at ang nakapipigil
kombinosyong ito ng katutubo o lokal no kaalaman no kontrol ng gobyerno ay madalos na
at propesyunal na pamamaraan ay mahalaga sa nakapogbubunga ng motoas na singil, malolaking
togumpay ng pogsuplay ng tubig so moliliit na boyan. utang at limitadong serbisyo para so mahihirap.

Nakikitang mos matagumpay ang Water Districts
Ang natatanggap na suportong propesyunal ng sa mas malalaking boyan na mapaggagamitan ng

mga modelo sa pamamahola na nakabase sa kanilang mga kasanayang propesyonal upong
komunidad ang siyong susi ng kanilang tagumpay. mapakinabangan ang economies of scale.
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sistemoa so pinomomoholoong komunidod oy modolos no nagpapatupad ng istratehiya no breakeven, ngunit kung
mapaoakbo nang propesyunal, magiging mabiso ong mgo ito so pagsusuplay ng tubig so maiijit no baoyn.

So ngoyon, ong probisyon ng suplay ng tubig So kolahoton, ong mga holimbawa ng
so moliliit no boyan so Pilipinos oy hindi pa rin matagumpay no pomomaholo so suploy ng tubig
lubhong nokokotowog ng ponsin so pribodong so mollijit no bayan oy yoong nokikinobong so
sektor. So maliliit no bayan oy nopogsosomo ong konilang katayuan so pagitan ng hoti so ekonomiyo
mobobong dami ng populasyon so mobobong kita ng noyon at lunsod. Ang koolomong lokol at ong
ng mgo konsyumer, kaya kinokoilongon ng isong pogkikisongkot ng komunidad oy nakakabawas so
relatibong mos motaas no puhunon so bawat too hologo ng gostusin ot nokokopogpolokas ng
ngunit maliitaongmoiboboliknoakito. Maliit lomong kotapotan so iso't isa, somontalang ong kosopoton
ong pogkokotoon ng pogposulong so kokoyohon, ng moy kosonoyong kowoni at ong suportong
at ong mgo lokal no pulitiko oy modolos no di- ponlobos ay mokopoghohotid ng mos progresibong
koropot-dopot ong impluwensiya so mgo gawain pomomoholong teknikol at pinonsiyol. Ang mgo
ng serbisyo so tubig. Di-kotakotaka, no ong sinuring modelo ng pomomoholo no nokobose so
pinogsomong tindi ng peligro so ganitong negosyo komunidod oy mooring hindi kumita nong moloki,
at hina ng kita ay nokosisiro ng loob so mgo ngunit kung ito oy pototokbuhin so poroong
pribodong sektor so lohot ng ito moliban so propesyunal, mokopogbubungo ito ng mobobong
pinokomosogono at pinokomopong-okit no mgo singil, mobisong pomamolokod at pagsasaayos, at
lokosyon. makakabawi so gostos.
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Mga Rekomendasyon
Ang mga leksiyong natutunan mula sa mga kaloob ng mga serbisyong pinonsiyal, pamamahala,

kasong pinag-arolon ay nogmumungkahi ng pogsasanay at pagtokda ng hangganon
sumusunod na rekomendasyon pora sa sustinableng (benchmarking) sa poggawa ng mga grupo ng
poghohanda ng mga serbisyo so suplay ng tubig sa maliliit na bayan (o mga pederosyon ng RWSAs at
maliliit na boyan sa Pilipinos. Kooperatiba ng Tubig). Ang mga pansuportang

serbisyong ito ay pinopondohan sa pamamagitan
A. Mas Malawakang Pakikisangkot ng singil sa produksyon na binabayaran ng

togosuplay ng tubig (isong naturingang pagbayad
ng LGUs so bawat yunit ng nailabas na tubig), na

makoponghihikayot sa WMU (o Water District) na
Malakasong kaso para sa pagpapabuti ng suporta tumulong so mga togosuplay ng tubig upong

na ipinagkakaloob ng mga LGU sa mga tagopomohola mapolowok ang konilong serbisyo at mopolokos
ng suplay ng tubig. Mangangailangan ito ng ang produksyon ng tubig.
pogpopolokas ng kapasidad sa suplay ng tubig at
sanitosyon sa loob ng LGUs, na alinsunod sa C. Pagsasakontrata sa labas ng mga
kasalukuyang nagaganap na disentrolisosyon,
gayundin ang pagpapakilala ng mga bagong anyo gawaing pangkomersyo
ng regulasyong lokal at pomomahola ng kontrata. Ang
mga tonggapon so suploy ng tubig sa loob ng LGU ay Mayroong halos 500 mga sistema ng suplay ng
dapat no magpolaganap ng mga praktis na komersiyal, tubig na pinamamahalaan ng mga komunidad sa
makibohogi sa suportang politikal para so katapatan maliliit na boyan ng Pilipinas, at mga ilon daang
sa mga transaksiyon, mogkaloob ng pamumuhunan, iba pa na hindi nogtogumpoy. Mayroon ding mga
atmag-awditngtrabahona kalahokang momomayan. 500 sistema na pinamamahaloan ng LGU.

Nagmumungkahi ang pog-oorol na ito ng WPEP
B. Mga insentibo para sa magka- na ang unti-unting tronsisyon so pomomoholong

komersyal ay kailangong-koilangan para sa
kaloob ng suportang propesyunal sustinobilidad ng mga sistema so suplay ng tubig

sa maliliit na bayan na pamamahalaan ng
Ang motogumpay na mga kasong pinag-aralon komunidad o ng lokal na gobyerno, lalo na sa mga

ay modalos umasa sa suportang propesyunal mula boyan na mobilis ang pagloki ng populasyon.
sa Water District. Pero hindi magagarantiyahon ang Bubuksan ng transisyong ito ang pagkakaroon ng
suportang ito. Di lohat ng lugar ay mayroong Water bentahe kapag nakapaloob sa lokal na
District, at ang iba ay moaring hindi magkaloob ng pamamahala na unti-unting magpaposigla sa
ganitong mgo serbisyo. Samakatwid, iminumungkohi pagpakilala ng mas episyenteng mga proseso so
ng mga institusyong may kakanyahang magkaloob pamamalakad, pampinansiya at sa poggowo ng
ng suportang propesyunal (maging ang mga ito ay desisyon. Magiging mahaloga ang suportang
Water District, o ibang independiyenteng tagasuplay propesyunal, ngunit ang mga bumubuo ng
ngtubig) aydapatnabigyanngmgainsentiboupong pamamahala ay dapat ding tingnan ang
motulungan ang mga manedyer ng sistema so suploy pogsosokontroto sa labas ng mga gawaing
ng tubig sa moliliit na bayan. pangkomersyo (gaya ng 0 & M, poniningil at

pongongolekta, auditing) sa mga lokal no negosyo,
Ang mobisong pamaroan no napatunayang kung kaya mopouunlod ang kokayahan habang

matogumpay sa Konlurang Africa ay ang paglikha napapanatili ang pangkalahotong pagmomoy-ari
ng Water Management Units (WMU), na nogko- at pogkontrol sa kanilang mga sistema.
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