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Paano Sumunod sa Ordinansa ng Ipinalagay na Aprobadong mga Paggamit ng 
San Francisco (San Francisco Deemed Approved Uses Ordinance) 

Ano ang Ordinansa ng Ipinalagay na Aprobadong mga Paggamit (Deemed Approved Uses Ordinance)? 

Ang lehislasyon ng Ordinansa ng Ipinalagay na Aprobadong mga Paggamit [Deemed Approved Uses Ordinance 

(DAO)] ay pinagtibay bilang batas noong Enero 2006. Ang DAO ay binuo upang lumikha ng mas malakas na 
ugnayan ng pagtutulungan ng mga negosyante, mga komunidad, at pamahalaan ng lungsod. Ang DAO ay isang 

pagtatambalan sa pagitan ng sumusunod na mga ahensiya ng pamahalaan ng lungsod: ang Departamento ng 

Pampublikong Kalusugan ng San Francisco (San Francisco Department of Public Health), ang Departamento ng 
Pulisya ng San Francisco (San Francisco Police Department), ang Tanggapan ng Ingat-yaman at Kolektor ng Buwis 

(Office of the Treasurer and Tax Collector), at ang Abogado ng Lungsod (City Attorney). 

Ang ordinansa ay tumutukoy sa lahat ng Ipinalagay na Aprobadong mga Paggamit ng Off-Sale Alcohol (Deemed 

Approved Off-Sale Alcohol Uses), mga nagtitingi na humahawak ng mga lisensiyang type 20 o type 21 (off-sale) 
kasama ang Departamento ng Pagkontrol sa Inuming May-alkohol ng California [California Department of Alcohol 

Beverage Control (ABC)], may-kinalamang mga samahan ng negosyo, mga may-ari at nangungupahan sa 

pamahayan at komersiyal na ari-arian ng Lungsod at County ng San Francisco. 

Ano ang mga pangangailangan ng Ordinansa ng Ipinalagay na Aprobadong mga Paggamit? 

Sumunod sa mga Pamantayan ng Pagganap ng DAO (DAO Performance Standards) kabilang ang: 

Magbayad ng taunang “Mga Paggamit” (“Uses”) na $272 sa oras o ang bahagi niyon batay sa taong pampanuusan 

(fiscal year). Kapag nagbayad kayo, tatanggap kayo ng sertipiko/lisensiya at pinatotohanang kopya (certified copy) 

ng mga Pamantayan ng Pagganap ng DAO 

Ipaskil ang opisyal na mga Pamantayan ng Pagganap ng DAO sa mga lugar na malinaw na makikita ng publiko 

Kung wala kayong pisikal na tindahan (hal. mga pagbebenta sa internet lamang), mangyaring itago ang mga 

Pamantayan ng Pagganap para sa inyong mga rekord 

Kayo o ang inyong mga kawani o mga ahente ay hindi dapat lumahok o tumulong sa anumang mga gawaing labag 
sa batas sa loob o paligid ng lugar. Ang paggawa nito ay maaaring magresulta sa mga parusa at o suspensiyon o 

pagpapawalang-saysay ng inyong lisensiya 

Mag-ulat sa Departamento ng Pulisya (Police Department) ng anumang mga magugulong aktibidad sa loob o paligid 

ng inyong tindahan 

Para matiyak ang kaligtasan ng inyong sarili, inyong mga kawani at mga kustomer, palaging maglaan ng kahit na 
dalawang katlo (two-thirds) ng bahagi sa mga pintuan at mga bintana na walang mga anunsiyo o mga tanda ng 

anumang uri upang ang pagtingin mula sa kalsada ay malinaw at walang sagabal 

Paano kung hindi ako sumunod sa Ordinansa ng Ipinalagay na Aprobadong mga Paggamit (Deemed 

Approved Uses Ordinance)? 

Ang pagkabigong sumunod ay maaaring magresulta sa mga parusa at ang suspensiyon o kahit na sa 

pagpapawalang-saysay ng inyong lisensiya.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Para sa pangkalahatang mga tanong tungkol sa DAO, tumawag sa 628-206-7697 o magpadala ng 

email sa H73.DAO@sfdph.org. 

Para sa mga nagbebenta na may mga tanong kaugnay sa pagsingil, sertipikasyon at lisensiya, 
tumawag sa Tanggapan ng Ingat-yaman at Kolektor ng Buwis (Office of the Treasurer and Tax 

Collector) sa 311. 

Para sa higit na impormasyon, pumunta sa website ng DAO sa: www.sfdph.org/DAO  


