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ISPESYAL NA INSTRUKSYON PARA SA 
MGA PARTIDO  

Syudad at County ng San 
Francisco 

BOARD OF APPEALS  

  
 
MGA PLANONG APROBADO  
 

Ang mga may hawak ng apiladong mga building permit ay malakas na hinihikayat na 
magsumite ng pinaliit na kopya ng mga planong aprubado ng syudad  para sa paksang 
proyekto nang di lalampas sa isang huwebes bago sa nakaiskedyul na hearing.  Kung hindi 
naisumite ang mga plano at kailangan ito ng Board sa pagdidisisyon,  ang resolusyon ng apila 
ay maaaring maantala.  Labing-isang (11) set ang kailangang isumite sa opisina ng Board na 
pinaliit sa nababasang sukat (tulad ng 11’ x7”) at isang (1) karagdagang set na kailangang 
maipasa  sa iba pang mga partido sa mismong parehong petsa.  Kailangang magpadala ng 
kopyang elektroniko sa: boardofappeals@sfgov.org. 

 
MGA ARGUMENTONG NAKASULAT AT ORAL   
 

Hinihikayat ang mga partido, ngunit di kinakailangan, na magsumite ng nakasulat na pahayag (na 
tinatawag na “brief”) sa Board na ipinapaliwanag ang isyu na pinagtatalunan, inilalatag ang kanilang 
mga argumento at kung anong aksyon ng Board ang kanilang ninanais. Sa hearing, bibigyan ng 
panahon ang mga partido na mailahad ang kanilang mga argumento sa Board ng pabigkas (oral).   
 
Tandaan lamang po ang mga sumusunod ng impormasyon at instruksyon para sa  mga 
argumentong nakasulat at pabigkas, at sa mga isinusumiteng nakasulat:  
 

Tandaan ang wastong istandard ng pagreview na gagamitin ng Board sa pagdisisyun 
ng kaso.  
 

 

• Para sa karamihan ng apila, ginagamit ng Board ang de novo na pagreview, ibig  sabihin, 
dinidinig nitong sariwa ang kaso at di na kailangang magpaliban pa upang alamin ang mga 
natuklasang datos o mga isinagawang determinasyong ng pinagbabatayang gumawa ng 
disisyon.     

 

• Ang mga disisyon ng Zoning Administrator (ZA), liban sa naiibang mga disisyon, ay 
nangangailangan ng pagpaubaya nito ng Board sa ZA  maliban na lamang kung 
napagalaman ng Board na nagkamali ang ZA o naabuso nito ang kanyang diskresyon.  
Ang naiibang mga disisyon ay pinagpapasyahan  sa ilalim ng istandard ng  de novo  na 
naipaliwanag sa itaas. 

 

• Sa pagdidisisyon ng isang kaso, maaari lamang sangayunan, baliktarin o lagyan ng mga 
kondisyon ng Board ang disisyon ng isang departamento;  hindi nito maaaring ibalik muli 
ito sa pinagbabatayang departamento para sa pagreview pa at aksyon.   

 

• Mga Kahilingang Panghurisdiksyon:  Upang maipagkaloob ang naantalang hurisdiksyon 
(late Jurisdiction), dapat napagalaman ng Board na ang Syudad ang dahilan sa 
pagkaantala ng pagsasampa ng naghihiling, sinadya man o hindi.  Kapag naipagkaloob 
ang isa kahilingang panghurisdiksyon, magkakaroon ng limang (5) araw ang humihiling  
mula sa petsa ng disisyon ng Board para magsampa ng apila.  
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• Kahilingan na Muling Dinigin:  Maaaring ipagkaloob ng Board ang muling pagdidinig sa 
ekstraordinaryong mga kaso upang mapigilan ang litaw na inhustisya, o kung saan 
mayroong bago o ibang mga datos o sirkumstansya ang lumitaw na kung napagalaman 
noong panahon ng original na pagdinig ay makaaapekto sa kinalabasan ng pagdinig.  

 
 
 
 

Ikonsidera ang kinakailangang mga boto.   
 

• Mga Apila:  Sa karamihan ng mga kaso, kailangang makakuha ng apat (4) mula sa limang 
(5) kasapi ng Board ang nagaapila para baliktarin o baguhin ang disisyon ng isang 
departamento.  Ibig sabihin nito na kailangan ang boto ng dalawang board member para 
hindi mabago ang disisyon ng pinagbabatayang departamento.  

 

• Mga Hiling Panghurisdiksyon at Muling Pagdinig:  Kailangan ang apat (4) sa limang (5) 
boto para maipagkaloob ang  Hiling Panghurisdiksyon at Hiling para Muling Dinigin.  

 
 

Ipaliwanag kung anong aksyon ng Board ang inyong nais.  Ang tipo ng aksyon na  hiihiling 
ay magdedepende sa katangian ng apila at  sa partido na nagsusumite ng “brief”. Ilang mga 
halimbawa ay:  

 

• Mga Protestang Apila -    kapag may salungat sa isang permit o ibang karapatang 
naigawad sa isang tao:  
 

o Ang nagaapila  sa kanyang protestang apila ay karaniwang hinihiling na itanggi ang 
karapatan, o lagyan ng mga bagong kondisyon ang karapatan upang ang proyekto ay 
mabago sa ilang kaparaanan ( halibawa: iatras pa ang bagong konstruksyon palayo sa 
linya propyedad o property line ng nagaapila).  

 

o Ang may hawak ng permit sa ganitong tipo ng kaso ay kalimitang hinihiling na pagtibayin 
ang karapatan nang walang bagong mga kondisyon.  

 

• Mga Apila na Pangtatanggi, Rebokasyon, Kondisyon, Suspensyon o Pinalidad  
 

o Ang isang nagaapila na inaapila ang pagtatanggi o rebokasyon ng sarili niyang permit ay 
kalimitang hinihiling ang Board na baliktarin ang pagtatanggi o rebokasyon.  

 

o Ang isang apila sa naglalagay ng mga kondisyon sa isang permit ay naglalayong 
matanggal o mabago ang mga kondisyon.  

 

o Ang isang apila sa suspensyon ng permit o pinalidad ay naglalayong matanggal o 
mabawasan ang haba ng suspensyon o ang halaga ng pinalidad. Pansinin na sa 
maraming mga kaso, mayroong limitasyon ayon sa batas (statutory limit) na pumipigil sa 
Board na lubusang tanggalin ang pinalidad.   

 
Sundin ang mga rekisitos ng Board sa pagformat ng nakasulat na mga submisyon.   
Inilalatag ng  The Rules of the Board of Appeals ang napakadetalyadong mga rekisitos 
kaugnay ng haba ng mga “brief” para sa ibat ibang mga kaso at kung paano dapat ito makita 
sa pahina.  Ang mga “brief” na hindi umaayon sa ganitong mga rekisitos ay maaaring 
matanggihan..  

 

• Lahat ng “brief”, sulat kamay man o nakatyped, ay dapat naka dobleng espasyo..  
 

• Haba: 
o Ang mga “briefs” ng apila ay di dapat sumobra sa labindalawang (12) pahina na doble 

ang espasyo, at maaaring samahan ng kahit na ilang bilang ng mga eksibit.  
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o Ang mga “briefs” kaugnay ng mga Hiling Panghurisdiksyon at Hiling sa Muling Pagdinig 
ay di dapat lumampas sa anim na dobleng espasyong pahina ang haba, at maaaring 
samahan ng kahit na ilang bilang ng mga eksibit.  

 
 

o Sa panahon ng pagsampa ng apila, maaaring magsumite ng suplementaryong pahayag ang 
nagapila na di dapat lumampas sa isang (1) doble espasyong pahina ang haba. Sa ganoong 
panahong, hindi ipinahihintulot  ang mga eksibit. 

 

• Kabilang sa mga eksibit ang mga litrato, mga mapa, mga plano, mga drowing, mga liham 
na sumusuporta o sumasalungat, o anumang mga impormasyon o materyal na 
makabuluhan sa apila.  

 

• Hindi dapat samahan ng mga karagdagang pahina ng argumento ang mga eksibit.  

 
 

• Binibigyan ang mga Board member ng kopya ng determinasyon na inaapila, ng 
Panimulang Pahayag ng Apila, at ng panimulang pahayag ng nagapila;  ang mga 
dokumentong ito ay di kinakailangang isama sa mga eksibit.  
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• Ang mga “briefs” na nakatyped ay dapat may laki ng font na di liliit sa 12 punto.   
 

• Ineenganyo ang pagprint sa magkabilaang pahina, laluna sa mahabang mga dokumento.  
Huwag bigkisin sa itaas ng pahina ang dokumentong may mga magkabilaang pahina. 

 

• Huwag isumite ang mga “brief” na nakafolder o nasa three-ring binder;  mas nais na ang 
mga dokumento ay naka-stapler o naka-clip.  
 

• Ang mga nahuli o sobrang habang mga submisyon ay hindi tatanggapin.  Kontakin lamang 
po ang board ng di bababa sa 24 oras bago ang inyong dedlayn kung nais ninyong 
humiling ng permiso na makapagsampa ng huli na o ng mas mahabang “brief”.  

 

• Sa mga eksibit na lumalampas sa sampung (10) pahina  ang haba, ineengganyo ng Board 
na lagyan ng nagsusumite ang mga eksibit ng mga tab o palatandaan, at magbigay ng 
talaan ng mga nilalaman o table of contents.  

 
Tupdin ang lahat na mga dedlayn at mga rekisitos sa pagpapasa.  Kapag ang apila ay 
naisampa, magtatakda ng iskedyul ng briefing ang istap ng Board, at ipaaalam sa mga partido sa 
paraang nakasulat at berbal, kung kailan dapat isumite ang kanilang “brief”.  

 

• Mga Apila  
 

o Ang “brief” ng nagaapila ay due sa o dapat nakasumite na ng di lalampas sa tatlong (3) 
huwebes bago ang pagdining.  
 

o Ang “brief” ng sumasagot o  “respondent’ at iba pang partido ay due sa o dapat nakasumite na 
ng di lalampas sa isang (1) huwebes bago ang pagdinig.   

 

o Ang labingisang kopya ng brief na parepareho o identikal lakip ang mga eksibit ay dapat 
maipasa na sa opisina ng Board ng 4:30 pm bago o sa petsa mismo ng due date nito.  

 
 

o Ang mga karagdagang kopya ay dapat maipasa sa iba pang partido sa parehong araw 
mismo.   
 

o Ang kopyang elektroniko ng lahat ng mga submisyon ay kailangang ipadala sa: 
boardofappeals@sfgov.org.  
 

o Lahat ng mga “brief” at nakasulat na mga komentaryong pampubliko na naisumite sa 
Board ay ikokonsidera na mga dokumentong pampubliko at ipapaskil sa  website ng 
Board.  

 

o Kung ang petsa ng pagdinig ay nabago, maaari ding magbago ang nakaiskedyul na briefing.  
Ipadadala ng istap ng Board ang notisya na kasama ang anumang nabagong iskedyul ng 
briefing.   

 

• Mga Kahilingang Panghurisdiksyon at Muling Pagdidinig  
 

o Ang “brief” ng sumasagot o “respondent’ ay due na o dapat nakasumite na sa panahong ang 
kahilingan ay isinampa. Labingisang kopya  ng “brief” na may mga eksibit ang dapat naisumite 
sa panahong iyan. Ipamamahagi ng Board ang mga kopya sa iba pang mga partido. 
 

o Ang “brief” ng sumasagot o  “respondent’ ay due na o dapat nakasumite na sampung (10) araw 
matapos maisampa ang kahilingan. Labingisang kopya  ng “brief” na may mga eksibit ang dapat 
maipasa sa opisina ng Board ng 4:30 p.m. sa petsa o bago ang petsa na due na ito.  Ang 
karagdagang mga kopya ay dapat maipasa sa iba pang mga partido sa mismong araw 
ding ito. Kung natapat ang dedlayn sa weekend o holiday ng syudad, malilipat ito sa 
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susunod na araw ng business maliban na lang kung tinukoy na ibang araw ng istap ng 
Board.  

 
MGA PAGDINIG   
 

• Lahat ng mga partido ay dapat naroroon sa nakaiskedyul na  petsa ng pagdinig.  
 

• Ang mga partido sa apila ay magkakaroon ng pitong (7) minuto para sa paglalahad at 
tatlong (3) minuto  para sa sagot paliwanag (rebuttal).  Ang mga partido sa Kahilingang 
Panghurisdiksyon ay mayroong tatlong (3) minuto para sa presentasyon at wala para sa 
sagot paliwanag. 

 

• Ang mga nagaapila (appellant) o mga humihiling ang unang magsasalita, tapos ay ang may 
hawak ng determinasyon o permit, tapos ang sumasagot (respondent) na (mga) departamento 
ng Syudad at tapos ang komentaryo ng publiko.  Sa mga apila, diringgin kungganon ng Board  
ang mga sagot paliwanag o rebuttal testimony mula sa mga partido sa parehong 
pagkakasunod-sunod.  

 

• Ang mga kasapi ng publiko na di kaanib ng isang partido ay maaaring magsalita ng isang bes 
hanggang tatlong (3) minuto.  

 

• Kung kayo ay di pamilyar sa proseso ng pampublikong pagdinig ng Board,  inirerekomenda 
na panoorin ninyo ang isang pulong ng Board bago ang inyong nakaiskedyul na petsa ng 
pagdinig para makapaghanda kayo sa inyong presentasyon.  Maaari kayong dumalo ng  
pulong ng personal, panoorin ang mga pulong sa SFGovTV (San Francisco cable Channels 
26 and 78), or on-demand sa internet sa: www.sfgovtv.org  

 

• Hindi maaaring maisumite sa pagdinig ang karagdagang mga argumentong nakasulat 
nang walang pagsangayon ng Board; litrato lamang, mga mapa, mga plano at drowing ang 
maaaring maisumite sa panahong iyan.  

 

• Pinahihintulutan sa mga pagdinig ang mga presentasyon na may tulong ng kompyuter, at 
sa karamihang mga kaso, mayroong isang kompyuter na laptop at isang overhead 
projector sa kwarto ng pagdinig.  Ganunpaman, ang mga partido ay dapat magkaroon ng 
mga alternatibong pamamaraan ng presentasyon na nakahanda sa kasong di gumagana 
ang mga ekipahe.  

 
MULING PAGIISKEDYUL NG MGA APILA 
 

Kung ang isang apila ay muling naiskedyul bago ang pagdinig,  isang notisyang nakasulat ang 
ipadadala sa postal sa lahat ng mga partidong nasasangkot. Ganunpaman, kapag ang Board 
ang muling nagiskedyul sa isang pampublikong pagdinig, walang notisyang nakasulat ang 
ipadadala sa postal. 

 
MGA KAHILINGAN SA MULING PAGDINIG 
 

• Kung hindi pabor sa iyo ang pasya ng Board, maaari kang humiling ng muling pagdinig.  
 

• Ang Kahilingan sa Muling Pagdining ay dapat maisampa sa loob ng sampung (10) 
kalendaryong araw mula sa petsa ng disisyon ng Board, at maaari lamang maisampa ng 
mga partido sa apila.  

 

• Isa lamang Kahilingang sa Muling Pagdining ang maaaring maisampa bawat apila.  
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• Kung ang panahon sa Kahilingang sa Muling Pagdining ay nagtatapos sa isang weekend o 
holiday ng syudad, ang huling araw ng pagsasampa ng kahilingan ay ang susunod na 
araw ng business.  

 

• Tingnan ang pahina 1 ng dokumentong ito para sa istandard ng pagreview na inilalapat sa 
mga Kahilingang sa Muling Pagdining o tingnan ang Rules of the Board, Article V.9.  

 
KONTAK SA MGA BOARD MEMBER 
 

Kumikilos ang  Board of Appeals bilang isang mala-hudisyal na entidad (quasi-judicial body). Sa 
pagsisikap na maisulong ang misyon ng Board na makalikha ng isang forum nakungsaan ang 
mga apila ay dinidinig at pinapagpasyahan sa pamamaraang patas sa lahat ng nasasangkot, 
lahat ng ebidensya na ikokonsidera sa bawat apila ay dapat ihain bilang bahagi ng pampublikong 
rekord sa pamamagitan ng mga “brief” at iba pang mga dokumentong naisumite sa Board gaya 
ng naipaliwanag sa itaas, at sa pamamagitan ng mga testimonyang pabigkas o oral sa mga 
pampublikong pagdinig. Hindi dapat kontakin ng mga partido sa mga apila, kanilang mga 
kinatawan, at kasapi ng publiko ang mga miyembro ng Board kaugnay ng mga usapin na 
nakabinbin pa sa Board.   
 

 
MARAMI PANG IMPORMASYON 
 

Marami pang impormasyon hinggil sa Board of Appeals, kabilang na ang mga kopya ng Rules 
of the Board, mga kaugnay na mga  probisyon sa Charter at Code,  at iba pang mga rekursong 
materyales  ang makukuha sa opisina ng Board at sa internet sa www.sfgov.org/boa.   

 
Ineengganyo ang mga partido na basahin ang Rules of the Board of Appeals para sa 
karagdagang impormasyon.   
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