
FSM in Philippines - 3 cities, 3 stories
எஃப்எஸ்எம் - பிலிப்பைன்ஸ்
3 நகரங்கள், 3 கபைகள்



Institutional / Regulatory framework - நிறுவன
ஒழுங்குமுபை கட்டபைப்பு

Others : 

Department of Health - Sanitation code 1976

Department of Environment and Natural 

Resources - Compliance

DAO 20116-18 – N / P removal

ஜனாதிபதி ஆணை – எண். 198

நீர் மாவட்டங்கள் / நிறுவனங்கள் தங்கள் பகுதிகளுக்கு உட்பட்ட 
இடங்களில் குடிநீர், கழிவுநீர் வசதிகள் மற்றும் கட்டணமப்புகணள 
வழங்கவவண்டும்

பிலிப்ணபன் சுத்தமான நீர் சட்டம்

நிலத்தடி நீணை மாசு படுத்தும் வணகயில் எந்தப் பபாருட்களும் 
திறந்தபவளியில் விடப்படுவதும் மற்றும் பூமிக்குள் உறிஞ்சும் 
வணகயில் விடப்படுவதும் தணட பசய்யப்பட்டுள்ளது

என் எஸ் எஸ் எம் பி திட்டம் உருவாக்குதல்

உச்சநீதி மன்றம் ஆணை

மைிலா விரிகுடா சுற்றியுள்ள அணனத்து மாகாைங்களும் 
மைிலா தூய்ணம, மறுவாழ்வு மற்றும் பாதுகாப்பு திட்டத்ணதச்
பசயல்படுத்த உத்தைவிடப்பட்டுள்ளது 

மற்றணவ : 

சுகாதாை துணற-தூய்ணம சட்டக்வகாணவ 1976
சுற்றுச்சூழல் மற்றும் இயற்ணக வளம்- இைக்கம்
டிஎஓ 20116-18 என்/பி நீக்கம்



NSSMP Program 

• 50% cost share between National and 
Local Government Unit (LGU)

• Initially, limited only to Sewerage & 
Tech support for Septage

• Later amended for septage and 
combined systems

• Cities need to be ready with financing 
arrangement and feasibility study

Institutional / Regulatory framework - நிறுவன
ஒழுங்குமுபை கட்டபைப்பு

என்எஸ்எஸ்எம்பி - திட்டம் 

• 50% நீதி பங்கீடு மாநில மற்றும் உள்ளாட்சி 
அணமப்பு 

• ஆைம்ப காலகட்டத்தில் பாதாள சாக்கணட 
மற்றும் கசடுகழிவுகான பதாழில்நுட்ப 
உதவிகளுக்கு மட்டும் வழங்கப்பட்டது

• பின்னர் கசடுகழிவு மற்றும் ஒருங்கிணைந்த 
அணமப்புகளுக்கும் என திருத்தப்பட்டது 

• நகைங்கள் நிதி ஏற்பாடு மற்றும் 
சாத்தியக்கூறு ஆய்வுகணள முடித்து தயார்
நிணலயில் இருத்தல் அவசியம்



Baliwag - ைாலீவாக்

பா லீ வாக் நீர் மாநிலம்



Baliwag

1. LGU Support and Participation

• MOU with LGU regarding the sole responsibility of 
the BWD in the operation of the Septage 
Management Program

• Municipal Ordinance

2. BWD conducted public information drive to 27 
Barangays of Baliwag. Objectives, legality, project 
scope, guidelines, tariff and other issues were the 
topics discussed during the “Barangayan”

3. All Barangays in the municipality are grouped into 5 to 
represent 5 zones

4. Septage Collection Schedule was based on five (5) 
zones which means one zone per year

1. உள்ளாட்சி அணமப்புகள் ஆதைவு மற்றும் 
பங்வகற்பு

• பாலீவாக் நீர் மாவட்டம் கசடுகழிவு 
வமலாண்ணம திட்டத்ணத முழுணமயாக 
தனி பபாறுப்புடன் பசயல்படுத்துவதற்கு  
உள்ளாட்சி அணமப்புகளுடன் புரிந்துைர்வு 
ஒப்பந்தம்

• முனிசிபல் அவசைச்சட்டம்
2. பாலீவாக் நீர் மாவட்டம் கிைாமங்களில், திட்ட 

குறிக்வகாள்கள், சட்டவிதிமுணறகள், 
திட்டப்பகுதி, வழிகாட்டுதல்கள், கட்டைம் 
மற்றும் பிைச்சணனகணள விவாதிக்க 
‘பைங்கயான்’ என்றவிழிப்புைர்வு 
நிகழ்ச்சிகணள நடத்தியது. 

3. கிைாமங்களின் பிைதிநிதித்துவம் இருக்கும் 
வணகயில் நகைாட்சி அளவில் கிைாமங்கள்
ஐந்து குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டது

4. : மண்டலங்கள் அடிப்பணடயில்
திட்டமிடப்பட்ட / அட்டவணையிடப்பட்டுஐந்து 
மண்டலங்களின் கசடுகழிவு வசகரிப்பு ஒரு 
வருடத்துக்கு ஒரு மண்டலம்எனும் 
அடிப்பணடயில்





Maynilad - மைனிலாட்

Concessionaire for Western part of Metro 

Manila

(2007 – 2036) 

Current capacity

• 540 MLD

• 19 STPs

• 3 Septage treatment

பமட்வைா மானிலாவின் வமற்குப் 
பகுதிக்கான ஒப்பந்தம் (2007 – 2036) 

தற்வபாணதய திறன் 
• 540MLD 

• 19STP 

• 3 ST



Maynilad - மைனிலாட்

Proactive
• Free once in five years

• Refused or missed turn, then 
need to pay

Reactive
• No cost for once in 5 years

• 5 days turnaround

Tariff
• Env charges – 20% of water bill

முன்வந்து

• ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முணற இலவசமாக 

• மறுத்த அல்லது தவறிய முணற, கட்டைம்
பசலுத்தவவண்டும் 

ஒத்துணழப்பு தைக்கூடிய

• 5 ஆண்டுகளில் ஒருமுணற கட்டைமில்ணல
• 5 நாட்களுக்கு ஒரு முணற

கட்டைம் – தண்ைரீ் பயன்பாட்டு 20% 

கட்டைத்தில் 



Maynilad மைனிலாட் குழந்ணதகள் மற்றும் 
இணளஞர்கள்

நீர் ணகவயடு வக-12 திட்டம் 

பாைாட்டப்படும் நீர் ணகவயடு

ஆய்வு பயைம்

பிலிப்ணபன்ஸ்அறிவியல் உயர்நிணல
பள்ளியுடன் அறிவியல் புரிதல் திட்டம் 
நீர் மற்றும் கழிவுநீர் கல்வி விழிப்புைர்வு 
பிைச்சாைம்

பதாழில்சார் 
வல்லுநர்கள் 

பதாழில்நுட்ப பயிற்சி

பதாழில்நுட்பம் சாைா பயிற்சி

நிணலயங்கணள பார்ணவயிடுதல்

உள்நாட்டுக்குரிய வமனிலாட்வபச்சாளர்களுக்குஆசிரியர் 
முன்வனற்றம்திட்டம் 

(வமனிலாட்) பயிற்சி திட்டம் - பரிமாற்றம் திட்டம்

ஆைாய்ச்சி பல்கணலக்கழகங்களுடன் கூட்டு - நீர் 
ஆதாைங்கள், பதாழில்நுட்பங்கள் மற்றும் 
கடல்நீணை குடிநீைாக மற்றும் திட்டங்கள் 
பற்றி ஆய்வு 

இணைப்புகள் 
மற்றும் கூட்டு

பயிற்சி மற்றும் மாநாட்டில் அைசு மற்றும்
திட்டம் பசயல்படுத்தும் நிறுவனங்களுடன்
கூட்டுறவு
வைிக வளர்ச்சிக்கான மற்ற பிரிவுகளுக்கு 
உதவி



Maynilad - Promotions



Maynilad – Project Seven Treatment

Sewerage - 2,400 m3/d (5.4 M USD)

• Flow equalization

• Treatment by Sequencing Batch Reactor (SBR)

• Tertiary filtration and disinfection

Septage train - 240 m3/d (1.5 M USD)

• Automated receiving station with meter

• Trash and grit removal

• Polymer addition and mixing

• Dewatering

• Liquids flow to aerobic treatment for 
processing

• Solids (88% dry) are collected and transported 
off-site for private sector processing

கழிவுநீர் - 2,400 m3 / d (5.4 M USD)

• ஓட்டம் சமன்பாடு

• வபட்ச் ரிக்யுட்டணை வரிணசப்படுத்துவதன் மூலம் 
சுத்திகரிப்பு

• மூன்றாம் நிணல வடிகட்டுதல் மற்றும் கிருமி 
நீக்குதல்

கசடுகழிவு
• மீட்டருடன் தானியங்கி கசடுகழிவு பபறும் நிணலயம்

• குப்ணப மற்றும் மைல் (சைணள) அகற்றுதல் 

• பாலிமர் கூடுதலாக மற்றும் கலந்து

• தண்ைரீ் பிரித்பதடுத்தல் 

• பசயலாக்கத்திற்கான ஏவைாபிக் சிகிச்ணசயில் 
திைவங்கள் ஓடும்

• திடப்பபாருள்கள் (88% உலர்) வசகரிக்கப்பட்டு பகாண்டு 
பசல்லப்படுகின்றன - தனியார் துணறயின் 
பசயலாக்கத்திற்காக



Maynilad



Maynilad - Monitoring



Dumaguete
• Coastal city

• MoU 2009 – USAID, 
BORDA

• One of the first to 
adopt local 
ordinance

• Public market 
treatment plant came 
first

• LGU - O & M of plant

• Water District -
Collection and 
transport of septage 
as well as billing 

• Benefits being 
measured - Tourism

• கடற்கணைவயாை நகைம்
• புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம் 2009 

– யூஎஸ்எஐடி, வபார்டா
• உள்ளூர் ஆணைணய  
முதலில் ஏற்க 

• பபாது சந்ணத பகுதிகளில் 
முதல் சுத்திகரிப்பு ணமயம்

• உள்ளாட்சி அணமப்பு -
இயக்குதல் மற்றும் 
பைாமரிப்பு 

• நீர் மாவட்டம் - வசகரிப்பு 
மற்றும் கசடுகழிவு 
எடுத்துச்பசல்லுதல்
மற்றும் கட்டைம்

• நன்ணமகள் 
அளவிடப்படுகிறது 
சுற்றுலா



Dumaguete – The faces



Dumaguete - டூைாவுக்மகமட

• Land selection – Agricultural vs 
Residential

• Field trip for officials

• Promotion – Involved medical / 
public health officers

• 25k Households
• Began with a scheduled model - Once in 5 

years
• Moved to on-demand model

• Tariff
• 2 pesos for every m3
• Bore well consumption in good faith for those 

with no WSC
• Full cost recovery 7 years – Capex + Opex

• Future plan is to widen user base

• நிலம் வதர்வு - வவளாண்ணம Vs குடியிருப்பு
• அலுவலகர்களுக்கு காலப்பயைம்
• முன்வனற்ற ஆக்கமுயற்சி  - சம்பந்தப்பட்ட 
மருத்துவ / பபாது சுகாதாை அலுவலர்கள்
ஈடுபடுத்தப்பட்டார்கள்

• 25,000 குடியிருப்புகள் 
• அட்டவணை மாதிரி - ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு 
ஒருமுணற 

• வதணவயின் அடிப்பணட - மாதிரி - நகர்தல்
• கட்டைம்
• ஒவ்பவாரு மீ3க்கும் 2 பபவ ாக்கள்
• WSC இல்லாதவர்களுக்கு நல்ல நம்பிக்ணகயில் 
ஆழ்துணள கிைற்றின்முலம் பயன்பபறுதல்

• முழு பசலவு மீட்பு 7 ஆண்டுகள் - வகப்ஸ் + 
ஓபபக்ஸ்

• எதிர்கால திட்டம் பயனர் தளத்ணத விரிவாக்க 
வவண்டும்



Dumaguete 



Dumaguete



The Macerator



Truck - Tanker



PPE?



Manifest - Baliwag



Key takeaways

• Community engagement – Early on 

• Some form of scheduled de-sludging

• Water tariff model is working

• Leadership is needed

• Unclear

• Bio-solids

• Containment connected to drain

• Status of private operators

• பபாதுமக்களுடன் இணைந்து -
பதாடக்கத்தில் இருந்து 

• திட்டமிடப்பட்ட கழிவுநீர் அகற்றம் - ஏவதா 
ஒருவணகயில் 

• நீர் கட்டைத்துடனான மாதிரி - வவணல 
பசய்கிறது 

• தணலணமத்துவம் அவசியம் 

ததளிவில்லாதணவ 
• உயிர்-திடம் 
• கால்வாயுடன் இணைக்கப்பட்ட 
பகாள்கலன்கள் 

• தனியார் கழிவுநீர் வாகன ஓட்டுனர்களின் 
நிணல





Thank You


