
  

  

 
 

        
           

           
    

       
         

        
           

 
 

          

 

         
 

    
 

     
    

 
    

   
  

 

      
 

   
 

 

   

   

    

   

    

        
            

              
   

 
      

             
 

 
  

 
 

  

ESTADO NG CALIFORNIA CANNABIS CONTROL APPEALS PANEL 

ABISO NG PAG-APELA 
CCAP Form 6003 (New 04/18) 

Mga Tagubilin: Maaaring iapela ng sinumang naagrabyado ng desisyon ng awtoridad sa paglilisensya 
kung saan tinanggihan ang aplikasyon ng taong ito para sa alinmang lisensya, tinanggihan ang aplikasyon 
sa pag-renew ng alinmang lisensya, inilagay ang lisensya sa ilalim ng probasyon, pinatawan ng anumang 
kundisyon sa alinmang lisensya, pinatawan ng anumang multa sa alinmang lisensya, pag-assess ng 
anumang parusa sa alinmang lisensya, o pagkansela, pagsuspinde, pagpapawalang-bisa, o kaya ay 
pagpapataw ng disiplina sa alinmang lisensya gaya ng inilalaan sa ilalim ng Division 10, Cannabis, ng 
Business and Professions Code ang nakasulat na desisyon ng awtoridad sa paglilisensya sa pamamagitan 
ng pagpuno sa form na ito at pagsusumite nito sa Cannabis Control Appeals Panel nang naaayon sa 16 
CCR 6003. 

Isinasaad ng Abiso na iniaapela ng partido sa ibaba ang desisyon ibinigay laban sa kanila ng 
awtoridad sa paglilisensya, ayon sa awtorisasyon ng Business and Professions Code section 26043. 

Ang Pangalan Mo: Numero ng Lisensya: 
(Para sa mga licensee lang) 

Address ng Record: 

Kasong Inaapela: 
(Magbigay ng pangalan ng kaso at numero ng kaso) 

Awtoridad sa paglilisensya: 
(Ibigay ang pangalan ng awtoridad sa paglilisensya na naglabas ng nakasulat na 

desisyon laban sa iyo) 

Petsa ng Nakasulat na Desisyon: Numero ng Telepono: 

Mga Batayan sa Pag-apela: (Lagyan ng check ang lahat ng kahon na naglalarawan sa mga batayan para sa 
iyong pag-apela) 

Iniaapela ko ang desisyon laban sa akin dahil: 

□ Dahil naglitis ang awtoridad sa paglilisensya nang wala o lampas sa hurisdiksyon nito. 

□ Hindi naglitis ang awtoridad sa paglilisensya sa paraang iniaatas ng batas. 

□ Hindi sinusuportahan ng mga natuklasan ang desisyon ng awtoridad sa paglilisensya. 

□ Hindi sinusuportahan ng matibay na ebidensya ang mga natuklasan may kaugnayan sa buong record. 

Patunay ng Pagbibigay: Alinsunod sa 16 CCR 6003(a)(3), sinumang nagsusumite ng form na ito sa 
Cannabis Control Appeals Panel ay dapat maglakip ng patunay ng pagbibigay na nagpapakitang naibigay 
ang kopya ng napunang form na ito sa lahat ng iba pang partido sa pag-apelang ito, kasama awtoridad sa 
paglilisensya na naglabas ng orihinal na desisyon. 

Certification ng Email Address: Alinsunod sa 16 CCR 6005, dapat kasabay na pupunan ng sinumang 
nagsusumite ng form na ito sa Cannabis Control Appeals Panel at isumite ang CCAP Form 6005, 
Certification of Email Address (New 04/18). 

Lagda ng nag-aapela Petsa 

Naka-print na Pangalan 
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