
Ano ang mangyayari sa aking Kahilingan para sa 
Compliance Review?

Una, irerehistro ng Panel ang inyong kahilingan para 
sa compliance review sa website nito, at magpapadala 
sa inyong grupo ng isang sulat ng pagkilala sa loob ng 
pitong (7) araw mula matanggap ang inyong kahilingan 
at ipapaalam ito sa Board of Directors ng ADB.

Pagkatapos, titingnan ng Panel kung ang inyong 
kahilingan ay karapat-dapat sa compliance review at 
isusumite nito ang mga napag-alaman at mungkahi 
sa Board of Directors, sa loob ng labing-apat (14) na 
araw mula sa pagkarehistro ng kahilingan, dalawampu’t 
isa (21), kung maghahain ang inyong grupo ng isang 
kahilingan para sa compliance review, matapos itong 
tanggihan ng Special Project Facilitator.

Matapos ito, magpapasiya ang Board of Directors sa loob 
ng dalawampu’t isang (21) araw pagkatanggap ng mga 
mungkahi ng Panel, kung napupunuan ng kahilingan 
ang lahat ng mga kailangan, at kung ganoon, magbibigay 
kapangyarihan ang Board para sa compliance review.

Magsisimula ang Panel sa pagsusuri, maglalabas ng mga 
tuntunin at kasunduan at inaakalang haba ng panahon 
para sa pagsusuring ito, sa loob ng labing-apat (14) na 
araw mula sa pagbibigay kapangyarihan ng Board na 
magpatuloy, at magsasagawa ng pagsisiyasat/pagbisita 
sa lugar/pakikipag-usap sa mga tumataya sa proyekto, 
maglalabas ng paunang ulat, at isusumite ito sa inyong 
grupo at sa Pamunuan ng ADB para sa mga komento. 

Sa loob ng labing-apat (14) na araw mula sa pagtanggap 
ng mga komento/tugon mula sa inyo at sa ADB, 
magsusumite ang Panel ng pangwakas na ulat nito sa 
Board, kasama ang mga mungkahi para sa mga gagawing 
lunas. 

Pagkatapos, gagawa ang Board ng huling pagpapasiya sa 
loob ng dalawampu’t isang (21) araw mula matanggap 
nito ang pangwakas na ulat ng Panel. 

Matapos ito, panunundan ng Panel ang pagpapatupad 
ng mga inaprubahang lunas ng Board hanggang sa hindi 
kukulangin sa limang (5) taon para matiyak na ang mga 
ito ay ginagawa ng ADB sa tamang panahon. 
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Ano ang Accountability Mechanism  
ng ADB?

Noong taong 2003, binuo ng Asian Development Bank 
(ADB) ang Accontability Mechanism , para palitan ang 
Inspection Function nito at para makapagbigay ng isang 
malayang forum kung saan ang mga taong napinsala ng mga 
proyektong tinutulungan ng ADB, ay makapagpapahayag 
ng kanilang mga suliranin at makapaghanap ng kalutasan 
ng mga ito, at kung saan mai-uulat nila ang mga sinasabing 
hindi pagsunod o paglabag  ng ADB sa mga patakaran at 
pamamaraang operasyonal nito. Ang Mechanism ay may 
dalawang  bahagi: ang Consultation Phase o Compliance 
Review Phase ng ADB.

Ang Compliance Review Panel 
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Kung nais ninyo ng karagdagang impormasyon tungkol sa  
Consultation Phase, maaaring kontakin ang sumusunod:

 Special Project Facilitator 
 Asian Development Bank
 6 ADB Avenue, Mandaluyong City
 1550 Metro Manila, Philippines
 Tel +63 2 632 4825
 Fax +63 2 636 2490
 spf@adb.org
 www.adb.org/spf

Para sa karagdagang impormasyon sa Compliance Review Phase, 
maaaring kontakin ang sumusunod:

 Secretary, Compliance Review Panel
 Asian Development Bank
 6 ADB Avenue, Mandaluyong City
 1550 Metro Manila, Philippines
 Tel +63 2 632 4149
 Fax +63 2 636 2088
 crp@adb.org
 www.compliance.adb.org

Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa www.adb.org



isang grupo na may mga kasaping hindi kukulangin sa dalawang 
tao na naninirahan sa bansang kinaroroonan ng proyektong 
tinutulungan ng ADB o nasa isang kalapit na bansa. O, ang 
kahilingan para sa pagsusuri ay maaaring isumite, sa ngalan 
ng grupo, ng isang kinatawang mula sa lugar , o ng iba pang 
kinatawan mula sa labas ng inyong komunidad, na lehitimong 
hinirang bilang kinatawan ng grupo.

Sa mga natatanging kaso, kung saan malubha ang ginagawang 
hindi pagsunod o paglabag ng ADB sa mga patakaran at 
pamamaraaang operasyonal nito, ang isa o higit pang kasapi ng 
Board of Directors ng ADB ay maaaring maghain ng kahilingan 
para masuri ito.

Ang isang kahilingan ay karapat-dapat masuri kung ito ay 
hindi nabibilang sa alinmang usaping labas sa nakasaad sa mga 
pamamaraang operasyonal ng Panel (makikita sa www 
.compliance.adb.org).

Ang Kahilingan Para sa 
Compliance Review

Ang kahilingan para compliance review ay dapat maglaman ng 
mga sumusunod na impormasyon:

Mga pangalan, tirahan at iba pang  impormasyon kung saan 
mararating ang inyong grupo at/o kinatawan ng inyong grupo;

Kung nais ng inyong grupo an panatilihing lihim ang 
pagkakakilanlan sa inyo at mga dahilan kung bakit;

Kung kinakatawan ninyo ang isang apektadong grupo, 
magsama ng katibayan ng kapangyarihang katawanin ang 
nasabing grupo.

Paglalarawan ng pinsala o paghihirap na dinaranas o maaaring 
danasin ninyo at ng inyong grupo;
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Ano ang ibig sabihin ng Compliance Review?

Ang Compliance Review Phase ay ang pangalawang bahagi  ng 
Mechanism . Ang Compliance Review ay isang proseso ng 
pagsisiyasat sa mga ulat tungkol sa hindi pagsunod o paglabag 
ng ADB sa mga patakaran  at pamamaraaang operasyonal 
nito sa pagbubuo, pagproseso at pagpapatupad ng isang 
proyektong tinutulungan ng ADB. Ang prosesong ito ay 
inilalapat sa mga proyekto ng publiko at pribadong sektor na 
tinutustusan ng ADB. Ang bahaging ito ng Compliance Review ay 
pinamamahalaan ng isang malayang Compliance Review Panel.

Bago makapagsumite ang inyong grupo ng isang kahilingan 
para sa compliance review, kailangang dumaan muna kayo sa 
isang Consultation Phase, sa pamamagitan ng pagsasampa ng 
isang reklamo sa Special Project Facilitator. Para sa karagdagang 
impormasyon sa Consultation Phase, bisitahin ang www.adb.
org/spf.

Ano ang Compliance Review Panel?

Ang Compliance Review Panel ay isang malayang kalipunan na 
hinirang ng Board of Directors ng ADB. Ang Panel ay binubuo  ng 
tatlong kasapi—isang Tagapangulo na naglilingkod  nang full-time 
at dalawang  kasapi na naglilingkod nang part-time. Ang dalawang 
kasapi ng Panel ay mula sa mga rehiyonal na kasaping bansa ng 
ADB  at isa sa kanila ay kailangang manggaling  mula sa isang 
umuunlad na kasaping bansa. Ang ikatlong kasapi ay pipiliin mula 
sa isang kasaping bansa ng ADB na wala sa rehiyon.

Sino ang Maaaring Humiling ng Compliance 
Review?

Kung sa akala ninyo, at ng ibang tao sa inyong komunidad, 
na nahihirapan o napipinsala kayo, o naniniwala kayo na 
mahihirapan o mapipinsala kayo, dahil sa isang proyektong 
tinutulungan ng ADB, at ang pinsalang ito  ay nangyayari dahil 
sa hindi pagsunod ng ADB sa mga patakaran at pamamaraang 
operasyonal nito sa pagbubuo, pagproseso, at/o pagsasagawa 
ng mga proyektong ito, kayo at iba pa ay maaaring maghain ng 
kahilingan para sa isang pagsusuri ng panel.
Ang kahilingan para sa compliance review ay maaaring isumite ng 

Ang Compliance Review Panel 
ay isang malayang kalipunan na 
hinirang ng Board of  Directors ng 
ADB.

Kung sa akala ninyo at ng iba pang 
tao sa inyong komunidad na kayo 
ay nahihirapan o napipinsala ... 
kayo at ang iba pa ay maaaring 
maghain ng isang kahilingan na 
masuri ng compliance review panel 
ang ginagawang pagsunod ng ADB 
sa mga patakaran at pamamaraang 
operasyonal.

Pangalan at lugar ng proyektong tinutulungan ng ADB;

Resulta o mga lunas, na sa paniwala ng inyong grupo ay dapat 
ibigay ng ADB;

Mga paliwanag tungkol sa kinalabasan ng mga pagsisikap ng 
inyong grupo na isampa muna ang reklamo sa Special Project 
Facilitator.

Kung ang inyong reklamo ay tinanggihan ng Special Project 
Facilitator, isang paliwanag kung bakit naghahain ang inyong 
grupo ng kahilingan para sa isang compliance review;

Kung hindi maibibigay ang alinman sa mga nasa itaas na 
impormasyon, ilagay ang dahilan/mga dahilan; at

Iba pang mga bagay, kasama ang mga dokumentong 
sumusuporta sa mga ito, na sa palagay ninyo ay mahalaga sa 
kahilingan ng inyong grupo.

Ang inyong kahilingan para sa compliance review ay maaaring 
isumite sa wikang Ingles o sa alinmang wikang opisyal o 
pambansa ng mga umuunlad na kasaping bansa ng ADB. 
Kung ang kahilingan ay isinumite sa mga wikang bukod sa 
Ingles, ang Panel ay mangangailangan ng karagdagang panahon 
para sa pagsasalin nito. Pananatilihing lihim ng Panel ang 
pagkakakilanlan sa mga Humihiling, kung pakikiusapan silang 
gawin ito, pero ang mga kahilingang walang lagda o pangalan ay 
hindi tatanggapin ng Panel.

Ipadala sa koreo, ifax o i-email sa:
 Secretary, Compliance Review Panel
Asian Development Bank   
6 ADB Avenue, Mandaluyong City
1550 Metro Manila, Philippines
Tel +63 2 632 4149
Fax +63 2 636 2088
crp@adb.org

Kung isinumite ninyo ang inyong sulat o kahilingan sa 
pamamagitan ng fax o email, kailangan din ninyong ipadala ang 
orihinal na kopya sa koreo sa address na nasa itaas. Maaari din 
ninyong dalhin nang personal ang inyong sulat o kahilingan sa 
ADB Headquarters sa Manila, Philippines o sa anumang resident, 
misyon o kinatawang opisina ng ADB (ang mga address o ang 
impormasyon ay makikita sa www.adb.org/About/contact.asp).
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