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

(DAO)] 

Ang DAO ay nagsasaad na ang mga negosyong nagbebenta ng 
mga inuming may-alkohol ay may responsibilidad sa nakapaligid 
na komunidad na mapanatili ang kanilang mga negosyo sa legal at 

kapaki-pakinabang na paraan. 
 

 

MADALAS NA MGA ITINATANONG  
 

Ano ang Ordinansa ng Ipinalagay na Aprobado 

[Deemed Approved Ordinance (DAO)]? 

Ang DAO ay isang regulasyon sa Lungsod & County ng San Francisco 

na nag-aatas sa mga negosyong nagbebenta ng mga inuming may-

alkohol na mapanatili ang kanilang mga negosyo sa legal at kapaki-

pakinabang na paraan para sa publiko at nakapaligid na komunidad. 
 

Ano ang hangarin ng DAO? 

Upang palakasin ang mga pagtatambalan ng pagkakapitbahay at 

komunidad para sa pagtataguyod ng kalusugan, kaligtasan at kapakanan 

ng mga residente ng San Francisco. 
 

Ano ang mga benepisyo ng DAO? 

 Nagtatatag ng isang pamantayan ng gawain para sa mga negosyo na 

nagbebenta ng mga inuming may-alkohol. 

 Nagtataguyod sa mga pagtatambalan sa pagitan ng mga negosyo, mga 

residente ng komunidad at mga ahensiya sa lungsod upang gawin mas 

magandang lugar na matitirahan ang ating lungsod. 
 

Ano ba ang kaugnayan ng DAO sa akin? 

Ang mga residente ng San Francisco ay may karapatang tumira at 

magtrabaho sa isang mapayapang kapaligiran na malaya sa mga 

gawaing labag sa batas at nakakapinsala. Pinaninindigan ng regulasyon 

na ang mga negosyo na nagbebenta ng mga inuming may-alkohol, 

gaya ng lahat ng iba pang mga negosyo sa komunidad, ay 

responsable para tumulong na maiwasan ang mga aktibidad na labag 

sa batas at nakakapinsala sa komunidad. 

Ang mga negosyong nagbebenta ng mga inuming may-alkohol ay 

inaatasang sumunod sa lahat ng mga pederal, estado, at lokal na 

batas ng na may-kinalaman sa pagbebenta ng alkohol. Dagdag pa dito, 

ang DAO ay nagtatatag ng isang pamantayan ng pagganap na nag-aatas 

sa lahat ng mga negosyong may liseniya ng off-sale alcohol na: 

 Panatilihing malinis, may maliwanag na ilaw, at ligtas ang mga lugar. 

 Iulat ang anumang mga aktibidad o mga kaguluhan na labag sa batas. 

Kailangan ko bang ipaskil ang mga  pamantayan ng 

pagganap (performance standard) ng DAO sa aking 

negosyo? 

OO. Ang pamantayan ng pagganap ng DAO ay dapat ipaskil sa isang 

lugar na madaling makita at hindi nahaharangang na kitang-kita mula 

sa pasukan ng negosyo para makita ng publiko. 

 
Kung wala kayong pisikal na tindahan (hal. pagbebenta sa internet 

lamang), mangyari lamang na itago ang mga pamantayan ng 

pagganap para sa inyong mga rekord. 

 

Bakit ko kailangan pang magbayad kung mayroon 

na akong lisensiya ng estado para magbenta ng mga 

inuming may-alkohol? 

Ang Departamento ng Pagkontrol sa Inuming May-alkohol ng California 

[California Department of Alcohol Beverage Control (ABC)] ay 

nagkakaloob ng mga lisensiya sa mga negosyo na magbenta ng mga 

inuming may-alkohol. Ang DAO ay isang batas ng paggamit sa lupa 

(land use) sa Lungsod & County ng San Francisco na ipinasa noong 2006 

na nagtatatag ng proseso ng pag-aproba batay sa bayad para sa mga 

negosyo na gamitin ang kanilang ari-arian (mga lugar) para sa 

pagbebenta ng mga inuming may-alkohol. 

 

Paano ko kanselahin o ilipat ang aking ABC lisensya? 
Upang gumawa ng mga pagbabago sa iyong lisensya, kabilang na ang 
kusang pagsuko o paglilipat nito, kailangan magsumite ng “License 
Action Request” (Form #231) sa ABC.  
I-download ang form at tagubilin sa: 
www.abc.ca.gov/licensing/license-forms 

Saan napupunta ang mga bayad para sa DAO? 

Ang mga bayad mula sa DAO ay napupunta sa implementasyon ng 

programa ng edukasyon at pakikiugnay sa komunidad upang palakasin 

ang mga pagtatambalan ng magkakapitbahay at komunidad para sa 

pagtataguyod ng kalusugan, kaligtasan at kapakanan ng mga residente 

ng San Francisco. 

Paano mag-apply para sa pagpaliban ng bayad (fee 

waiver)? 

Maaaring maging kwalipikado kayo para sa fee waiver ng inyong 

taunang pagbayad (annual fee) kung nakamit ninyo ang ilang 

pamantayan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming 

website upang malaman ang detalye sa ilalim ng Fee Waiver Request 

Process  at maaari ding i-download ang DAO Fee Waiver Guidelines at 

application form o tumawag lamang sa 628-206-7697.  

Sino-sino ang mga tumutulong sa implementasyon ng 

DAO? 

 Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng San Francisco (San 

Francisco Department of Public Health) 

 Departamento ng Pulisya ng San Francisco (San Francisco Police 

Department) 

 Tanggapan ng Ingat-yaman at Kolektor ng Buwis ng San Francisco (San 

Francisco Office of the Treasurer and Tax Collector) 

 Abogado ng Lungsod ng San Francisco (San Francisco City Attorney) 

 Mga Humahawak ng Lisensiya ng Off-sale na Alak (Off-Sale Liquor 
License Holders) 

Para sa Karagdagang Impormasyon 
Telepono: 628-206-7697 Email: H73.DAO@sfdph.org Website: 
www.sfdph.org/DAO 
Para sa karagadagang na mga tanong angkop sa DAO tumawag lamang 
sa 311 o bisitahin ang  https://businessportal.sfgov.org/ 
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