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आयोवा मानव अधिकार ववभाग 

सामदुावयक काम गने एजेन्सीहरूको ववभाग 

कम-आय भएका घरको लावग ऊजाा सहायता कायाक्रम 

अपील तथा सनुुवाई प्रक्रक्रया 

 

यदि आवेिन अस्वीकृत गरिएको भएमा, वा योग्यता, सहायता िकम, वा सेवाहरू ननर्ाािण गना गलत तथ्य वा अनुपयुक्त प्रदियाहरू 

प्रयोग गरिएको भएमा, आवेिकले अपील शुरू गना सक्िछ । आविेन दिइएको स्थानीय प्रशासननक एजेन्सी एलएए (LAA) मा डाक वा 

निठी पठाएि वा अपील गनाको लानग ननवेिन पठाएि त्यस ननणायलाई अनपल गनाको लानग आवेिकसँग स्वीकृत गिेको वा अस्वीकाि 

गिेको पत्रको नमनतिनेि ३० पात्रो दिनहरू हुनेछ ।  

यदि एलएए (LAA) ले पूिा आवेिन प्राप्त गिेको ३० पात्रो दिननभत्र   आवेिन स्वीकृत वा अस्वीकृत गिेन भने, आवेिकले त्यस 

असफलतालाई अस्वीकृत गिेको रूपमा नलएि व्यवहाि गना सक्िछ । आवेिकसँग त्यसपनछ अपील गनाका लानग ३० थप पात्रो दिनहरू 

हुन्छ ।  

अपील गनाको लानग, आवेिक (िावीकताा) ले नतनीहरुले आवेिन दिएको एलएए (LAA) मा नलनित अपील बझुाउनु पिाछ, ि यसनभत्र 

आवेिकले गना मन पिाएका दियाकलाप, ि ननणायलाई असि गनासके्न कुनै अन्य जानकािी समावेश गनुापनेछ । पढ्न ि लेख्न नसके्न 

िावीकतााहरूले एलएए (LAA) लाई अपील, सुनवुाई, ि उनीहरूसँग सम्बनन्र्त प्रदियाहरू पढ्न, लेख्न, वा बुझ्नको लानग सहयोग 

पुर्याउनु पछा । 

एलएए (LAA) ले िावीकतााको अनुिोर्मा काम गिाछ ि परिणामको िावीकताालाई अपीलको अनिुोर् गरिएको नमनतको सात पात्रो 

दिननभत्र लेख्न सूनित गिाछ (डाकमा पठाइएको िण्डमा हुलाक रिकिको नमनत) । 

यदि िावीकतााले भएको ननणायसँग सहमत भएन भने, िावीकतााले ननणाय भएको १४ पात्रो दिननभत्र एलएए (LAA) लाई लेख्न सक्छ 

(डाकमा पठाइएको िण्डमा हुलाक रिकिको नमनत) ि िाज्यको सनुवुाई सामुिानयक काम गने एजेन्सीहरूको नवभाग डीसीएए (DCAA) 

सँग ैिाख्न अनुिोर् गना सक्िछ । िावीकतााले एजेन्सीको ननणायको अपील दकन हुिँछै भनेि नलनित रूपमा िुलाउनु पिाछ ि ननणायलाई 

असि गनासके्न कुन ैसूिना समावेश गनुापिाछ । 

 एलएए (LAA) ले सुनुवाईको लानग नडसीएए (DCAA) मा अनुिोर् गिेको बािेमा सबै जानकािी पठाउनेछ ि  अपील प्राप्त गिेको ि 

सुनुवाईको लानग अनुिोर् गिेको १४ दिननभत्र सनुवाईको तानलका बनाइनेछ । िावीकतााले िाज्यल ेनवभागबाि तानलकाबद्ध गिेको 

सुनवाईको नलनित सूिना प्राप्त गिाछ । सूिनामा नमनत, समय, ि सुनुवाईको स्थान समावेश गनेछ । एक-आपसको उपयुक्त समय वा 

व्यनक्तगत रुपमा िेनलफोनद्वािा िाज्यको सुनुवाई आयोजना गना सदकन्छ । सुनुवाईको अवनर्मा, सबै सूिनाहरूको समीक्षा हुनेछन् ि ७ 

पात्रो दिनहरूनभत्र नवभागले ननणाय नलनेछ ।  

ग्राहकले नडसीएए (DCAA) को ननणायलाई आयोवा ननिीक्षण तथा अपील नवभागको नडआए (DIA) मा अपील गना सक्िछ । ग्राहकले 

नवभागको ननणाय प्राप्त गिेको ७ काया दिनहरू (डाकमा पठाइएको िण्डमा हुलाक रिकिको नमनत) नभत्र नडसीएए (DCAA) मा नलनित 

अपील पेश गनुापिाछ । नवभागले आयोवा प्रशासननक ननयमावलीको ४८१- िण्ड १० मा उनललनित अपील प्रदियाहरू पालना गनेछ ।  

 


