
Isang Impormasyon at Gabay sa Consultation 
Phase ng Accountability Mechanism ng ADB 

“ Makikinig kami sa mga tao at komunidad na 
apektado ng mga proyekto ng ADB” 



@ 2005 Asian Development Bank 
 
Ang mga opinyon sa polyetong ito ay mula sa may 
akda at hindi tuwirang nagsasalarawan ng mga opin-
yon at patakaran ng Asian Development Bank o ng 
Board of Governors o ng mga gobyerno na kinakata-
wan nito. 
 
Hindi ginagarantiyahan ng Asian Development Bank 
ang eksaktong datus na nakapaloob sa polyetong ito at   
hindi ito tatanggap ng responsabilidad sa anomang 
bunga ng paggamit nito. 



“Kami ay apekatado ng isang proyekto na tinutulungan ng ADB, di namin alam na 
sisirain nito ang aming palayan, kabuhayan, kultura, at kalikasan, ano ang dapat  
naming gawin?” 

Kahit dalawang tao mula sa inyong komunidad ay puwedeng sumulat ng reklamo. 
 
Ang reklamo ay puwede ring magmula sa isang lokal na organisasyon, asosasyon, o 
iba pang samahan ng mga indibidwal sa inyong komunidad. 
 
Maaaring umatas ng kinatawan na tuwirang kakatawan sa kanila. 

Isangguni muna at pag-usapan ang inyong prob-
lema sa project staff.  Kapag hindi nasiyahan sa 
kanilang tugon, isumite ang iyong problema sa: 

• Kami, sa Office of the Special Project  Facilitator, ay handang makinig sa inyong mga rek-
lamo na may mithiing humanap ng kasiya-siyang solusyong tutugon sa inyong reklamo. 

 
• Kami ay naglalaan ng isang malayang ta-

lakayan para sa mga tao at mga komunidad 
na napinsala ng mga proyektong tinutulungan 
ng ADB. 
 

• Kami ang nangangasiwa sa Consultation Phase 
na kinapapalooban ng serye ng mga akti-
bidades at dayalugo sa lahat ng mga apekta-
dong partido/sektor upang magkasundo tungo 
sa mas mabuti o mainam na solusyon.  

The Office of the Special Project Facilitator 
(OSPF) 

Asian Development Bank 
6 ADB Avenue Mandaluyong City 1550 

Metro Manila, Philippines 
Tel: (+632) 632-4825 or  

Fax (+632) 636-2490 
E-mail: spf@adb.org  

Website: www.adb.org/spf 



Sa mga sitwasyon na may lokal  na Implementing Agency  sa inyong lugar, 
una munang ihain ang inyong reklamo sa: 

Tandaan 

Bago ilapit sa OSPF ang inyong 
reklamo, isangguni muna ang 
problema sa  project staff ng 
Implementing/Executing Agency  
at sa Project Officer ng ADB Operations Depart-
ment: 
 
  __________________________________ 
 
Isulat at ilakip ang mga pakikipagsulatan, deta-
lye ng mga pulong, emails, at iba pang uri ng 
komunikasyon. 



“ Ano ang mga dapat ihanda at isaalang-alang bago magpasiyang sumulat ng 
reklamo sa Office of the Special Project Facilitator (OSPF)?” 

Dahil sa nais namin na aksyunan ang inyong reklamo sa lalong mas mabilis na panahon, sigu-
raduhing nagawa ninyo ang mga sumusunod: 
 
 Bago lapitan ang OSPF para sa inyong reklamo, pagusapan ang inyong problema kasama 

ng project staff  ng Executing/Implementing Agency na kabilang sa proyekto, at kasama ng 
Project Officer mula sa ADB Operations Department.  

 
 Kausapin ang ibang miyembro ng inyong samahan, 

kapitbahay, o komunidad.  Masusing pag-aralan ang 
sitwasyon at magpasiya kung ang problema na dina-
ranas ay sanhi ng proyekto na tinutulungan ng ADB.  

 
 Importanteng alamin kung ilan sa inyo ang apektado 

at sa anong paraan ninyo naranasan ang  pinsala.   
 
 Isulat ang mga totoong detalye at pagsasalarawan 

ng mga pinsala na naranasan para patunayan ang 
inyong reklamo. Maaaring isama dito ang tuwirang 
epekto sa inyong kabuhayan, kalikasan at komunidad. 

 
 Ibigay ang pangalan ng inyong samahan o nang nagrereklamo.  

 
 Kung inyong napili na magkaroon ng kinatawan, hal. isang NGO, lokal o pampurok na pin-

unopuno o lider, atbp., siguraduhin na pagkalooban ang inyong kinatawan ng letter of au-
thority. 

 
 Ibigay ang pangalan, contact address at iba pang nauugnay na impormasyon ng nag-

rereklamo at ng kinatawan nito. 
 
 Ibigay ang pangalan at lugar ng proyekto na tinutulungan ng ADB na naging sanhi ng in-

yong reklamo. 
 
 Kung napag-desisyunan ninyo na manatiling li-

him o sekreto ang inyong pangalan, banggitin 
ito sa inyong sulat. Titiyakin namin na 
mananatili itong  lihim.    

 
 Sang-ayunan  ng inyong samahan/komunidad 

kung anong aksyon o resulta ang inaasahan 
ninyo mula sa ADB.  

 
 Maaaring isulat ang inyong reklamo sa Ingles o 

sa pambansang lengguwahe.  



HALIMBAWA NG SULAT-REKLAMO 

 
Petsa: 
 

Office of the Special Project Facilitator 
Asian Development Bank 
6 ADB Avenue 1550 Mandaluyong City  
Metro Manila, Philippines 
 
Tel:  (632) 632-632-4825 
Fax:  (632) 636-2490 
Email: spf@adb.org 
 
Dear Special Project Facilitator, 
 
Kami, [(pangalan ng inyong samahan) o pangalan ng kumakatawan na binigyan ng samahan ninyo ng awtori-
dad]________________, na ang mga pangalan at addresses ay nakalakip, naninirahan sa [lugar/lokasyon at 
bansa] ______________________. 
 
Hinaharap namin itong reklamo sa Special Project Facilitator. [IKung ang reklamo ay sinumite sa pamamagitan 
ng isang kinatawan, maaari po lamang na ibigay ang mga pangalan at addresses ng mga taong apektado ng 
proyekto at ang ebidensiya o awtoridad na sila ay katawanin]. 
 
1. Kami ay kasalukuyang nakakaranas ng mga problema  dulot ng isang proyekto na tinutulungan ng ADB 

[ibigay ang pangalan at deskripsyon ng proyekto, at ibigay ang lugar at bansa kung saan nandoon ang 
proyekto]. 

 

2. Ang direktang pinsala na aming dinaranas ay ang/ang mga sumusunod: [isalarawan ang problema] 
 

3. Hinahangad namin ang mga sumusunod na resulta at lunas sa tulong ng Special Project Facilitator: 
[sabihin kung ano ang gusto ninyong mangyari, kung paano ang pinsala o problema ay malulutas]. 

 

4. Nagawa na naming iharap ang aming mga problema sa EA/IA and ADB operations  
department na kabilang sa proyekto sa mga sumusunod na paraan: [ilista at ilakip ang sulat-pakikipag-
ugnayan, detalye ng mga pulong, emails, at iba pang uri ng komunikasyon]. 

 

5.  Hindi namin hinihiling na maging lihim o sikreto ang aming mga pagkakakilanlan 
[o] 
Hinihiling namin na ang aming mga pagkakakilanlan ay manatiling lihim o sikereto dahil sa mga su-

musunod na kadahilanan: [sabihin ang dahilan] 
 

6.  Kami ay inyong makakaugnayan sa: [Sabihin ang mga direksyon kung paano maihahanda ang pulong sa 
inyo at/o sa inyong awtorisadong kinatawan. 
 
________________________________ 
Lagda: 
Mga Pangalan:   
Addresses: 
Iba pang contact information: 
Tel:    
Fax: 
Email: 
Kalakip: (kumpletong listahan ng mga pangalan, addresses ng nagrereklamo, letter of authority ng kinatawan,  
              kung meron) 

Ilang mga bagay na hindi tinatanggap bilang reklamo/
kahilingan 
 Mga paratang ukol sa katiwalian at kurapsyon 
 Pagbili ng bagay o kalakal, serbisyo, at serbisyo ng mga 

consultants  
 Mga proyektong meron nang project completion report 
 May kinalaman sa mga tauhan ng ADB 



“ Ano ang mangyayari kung ang aming sulat-reklamo ay naisumite na sa OSPF?” 

1. Sa loob ng pitong (7) araw pagkatanggap ng inyong sulat, aming itatala 
ang reklamo at padadalhan namin kayo ng acknowledgment letter. 

2. Sa loob ng 21 araw, aming pagpapasiyahan kung may basehan ang rek-
lamo.   

 

• Sa matapat na hangarin, aming susuriin ang inyong mga ginawang hak-
bang para iharap ang problema sa Operations Department ng ADB at sa Executing Agency/Implementing 
Agency. 

• Pag-aaralan namin ang mga nauukol na dokumento at mga pagsusuri ukol sa mga isyu na binabanggit sa 
reklamo. 

• Maaari kaming bumisita at makipag-usap sa inyo at iba pang  concerned par-
ties ukol sa reklamo. 

3. Sa panahon na aming mapagpasiyahan na ang reklamo ay may basehan, 
kami ay muling bibisita sa inyo upang isagawa ang review and assessment.  
Ito ay makakatulong sa amin na alamin ang klase o katangian ng problema, 
mga kabilang na sektor, mga lunas o solusyon na inyong hinahanap, at higit 
sa lahat, ang inyong panukalang hakbangin (proposed action) para lutasin 
ang problema. 

 

• Simula sa panahong matanggap namin ang inyong reklamo, mga humigit kumulang 49 na calendar days 
ang gugugulin para matapos ang review and assessment. Kung ang paksa ay kumplikado, maaari rin 
itong tumagal at ito rin ay ating pag-uusapan. 

 

4. Pagkatapos ng review and assessment, padadalhan namin kayo o ang inyong kinatawan ng aming find-
ings and recommendations. 
 

5. Pagtanggap ninyo ng findings and recommendations, pag-usapan ito sa inyong samahan. 
 

• Isulat ang inyong mga komentaryo o puna at mga mungkahi. 
• Bilang isang samahan, mag-desisyon kayo kung kayo ay magpapatuloy (o hindi) sa consultation process. 

• Ipagbigay alam sa amin ang inyong desisyon.  Dapat naming matanggap ang inyong desisyon sa loob ng 
14 na araw matapos ninyong matanggap ang report. 
 

Kung nag-desisyon kayo na magpatuloy, 
 

6. Pag-sasangayunan natin kasama ng mga kabilang na sektor o partido ang mga posibleng courses of ac-
tion o mungkahi . 

 

7. Pagkatapos noon, lahat ng partido ay susunod sa napagkasunduang course of action hanggang ang prob-
lema ay malutas na. 

“Kailan hihinto ang consultation process?” 

Hangga’t maaari, aming ipagpapatuloy ang consultation process hangang ang 
lahat ng partido ay nagkasundo nang tapusin ito. 
 
Kung may seryoso kang alahanin ukol sa compliance, maaari kang mag-
sumite ng iyong reklamo sa Compliance Review Panel.  I-sumite ang iyong 
sulat sa 
 
 

The Secretary 
Compliance Review Panel 
Asian Development Bank 
Tel: (+632) 632-4149 or  
Fax: (+632) 636-2088 
Email: crp@adb.org 



Tungkol sa ADB at sa Accountability Mechanism nito 

Ang ADB ay isang institusyong pangkaunlaran at pang pinansyal na may mithiing tulungan ang mga 
miyembrong bansa na kasapi nito para ibaba ang lebel ng kahirapan at iangat ang antas ng kanilang 
pamumuhay. Ang ADB ay nagkakaloob din ng dayalogo sa patakaran o polisiya, pautang at mga tu-
long teknikal.  
 

Upang masiguro ang maayos na daloy ng suporta ng ADB sa mga miyembrong bansa nito, at tugunan 
ang mga reklamo ng mga taong napinsala ng mga proyekto, itinatag ng ADB ang Accountability 
Mechanism. 
 

Ang Accountability Mechanism ay may dalawang opisina:  
 

• Ang Office of the Special Project Facilitator (OSPF) ay may layuning lumutas ng problema at ito 
ang nangangasiwa ng Consultation Phase. 

• Ang Compliance Review Panel ay nagsusuri ng mga kahilingan ukol sa paglabag ng mga pata-
karan o polisiya.  Ito ang nangangasiwa ng Compliance Review Phase. 

Isang action-oriented dialogue tungo sa pagkamit  ng mga  
angkop na solusyon sa mga reklamo ng mga taong apektado ng proyekto. 

 Ang Consultation Phase ng ADB Accountability Mechanism  


