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Seksyon I: Tungkol dito 
Ang may-ari ng lisensya para sa Pinahihintulutang Pagbebenta ng Alak ay kinakailangang 
magbayad ng taunang fee para mabayaran ang halaga ng pagbibigay ng Edukasyon at Outreach 
Program para sa Pinahihintulutang Pagbebenta ng Alak at ang gastos ng Abugado ng Lungsod. 
Ang taunang fee na ito ay dapat singilin at bayaran sa Opisina ng Ingat-yaman at Tagasingil ng 
Buwis, na dapat ideposito ang mga nakolektang pera sa Account para sa Patuloy na Proyekto ng 
Lisensyadong Pagbebenta ng Alak. Kung hindi magbabayad ng fee ang may-ari ng lisensya para 
sa Pinahihintulutang Pagbebenta ng Alak sa partikular na taon ng pananalapi, dapat abisuhan 
ng Opisina ng Ingat-yaman at Tagasingil ng Buwis ang Kagawaran ng Kalusugan ng Publiko 
(Department of Public Health, DPH), na maaaring hilingin na ipagpatuloy ng Abugado ng 
Lungsod ang paniningil ng mga multa. Dapat bayaran ang fee para sa lisensya nang taun-taon sa 
o bago ang Marso 31, alinsunod sa mga probisyon ng Seksyon 76.1 ng Kodigo ng Mga
Regulasyon sa Negosyo at Buwis.

Kapag hiniling ng may-ari ng lisensya sa Pinahihintulutang Pagbebenta ng Alak, maaaring hindi 
pagbayarin ng Kagawaran ng Kalusugan ng Publiko ang taunang fee kung maipapakita ng may-
ari sa Kagawaran ng Kalusugan ng Publiko ang pagtugon sa lahat ng sumusunod:  
(1) Nasa parehong pagmamay-ari ang lisensya para sa Pinahihintulutang Pagbebenta ng Alak
nang hindi bababa sa nakaraang tatlong taon;
(2) Binabayaran nang nasa oras ang taunang fee para sa Pinahihintulutang Pagbebenta ng Alak
nang hindi bababa sa nakaraang tatlong taon; at
(3) Ang Pinahihintulutang Pagbebenta ng Alak ay hindi paksa sa reklamong dinala sa Kagawaran
ng Lungsod o anumang administratibong multa o kondisyong ipinapatupad ng Opisyal sa
Pagdinig, Lupon ng mga Apela o ang Lupon ng mga Superbisor sa ilalim ng mga probisyon ng
Kabanatang ito.

Nakabalangkas sa mga alituntuning ito ang proseso para hilingin na huwag pagbayarin ng fee, 
gayundin ang administratibong proseso ng pagsusuri at pag-apruba o pagtanggi ng kahilingan. 
Libre ang paghiling ng fee waiver. Walang kaugnay na gastos sa pag-aapply at proseso ng 
pagsusuri. 

Seksyon II: Pagkumpleto sa application para sa mga fee waiver 
Ang may-ari ng lisensya para sa Pinahihintulutang Pagbebenta ng Alak na humihiling na huwag 
pagbayarin ng fee ay dapat kumpletuhin ang H73 Fee Waiver form, na makukuha rito: 
https://www.sfdph.org/dph/comupg/oprograms/CHEP/alcoholOrdInfo/DAO.asp. Dapat 

http://library.amlegal.com/nxt/gateway.dll?f=jumplink$jumplink_x=Advanced$jumplink_vpc=first$jumplink_xsl=querylink.xsl$jumplink_sel=title;path;content-type;home-title;item-bookmark$jumplink_d=california(Business)$vid=amlegal:sanfrancisco_ca$jumplink_q=%5bfield%20folio-destination-name:'76.1'%5d$jumplink_md=target-id=JD_76.1
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kumpletuhin ang lahat ng bahagi ng form at pirmahan upang maproseso ang kahilingan. 
Kabilang dito ang: 
 

• Pangalan ng mga rehistradong may-ari 

• Nagnenegosyo Bilang (Doing Business As, DBA) 

• Account Number ng Negosyo (Business Account Number, BAN) 

• Numero ng H73  

• Numero ng Lisensya para sa Pagkontrol ng Alak na Inumin (Alcohol Beverage Control, ABC) 

• Patunayan na ang negosyo ay nasa parehong pagmamay-ari nang hindi bababa sa 
nakaraang tatlong taon 

• Patunayan na binayaran ng negosyo ang taunang fee nang nasa oras nang hindi bababa 
sa nakaraang tatlong taon 

• Patunayan na hindi naging paksa ang negosyo ng reklamong dinala sa Kagawaran ng 
Lungsod o anumang administratibong multa o kondisyon na ipinapatupad ng Opisyal sa 
Pagdinig, Lupon ng mga Apela o ang Lupon ng mga Superbisor sa ilalim ng mga 
probisyon ng Kabanatang ito 

• Ang petsa ng kahilingan 

• Ang numero ng telepono ng humihiling na may-ari 

• Ang email ng humihiling na may-ari 

• Isulat ang buong pangalan ng humihiling na may-ari 

• Ang pirma ng humihiling na may-ari 
 
Kapag pinipirmahan ang application para sa fee waiver, nauunawaan ng may-ari na ang 
kahilingan ay sasailalim sa pagsusuri ng Kagawaran ng Kalusugan ng Publiko at kung 
tatanggihan, maaaring tasahin ng Tagasingil ng Buwis ang mga karagdagang fee, buwis at mga 
multa. Higit pang nauunawaan ng may-ari na ang pagbibigay ng maling impormasyon ay 
sasailalim sa multa na hanggang $500 (Kodigo ng Mga Regulasyon sa Negosyo at Buwis ng SF, 
Seksyon 6.17-3), at iba pang multa na ipapataw ayon sa batas. Ang anumang pagsisinungaling 
ay hahantong sa agarang pagtanggi ng kahilingan.  
 
Ipadala ang fee waiver form kasama ang orihinal na pirma sa: 

San Francisco Department of Public Health 
25 Van Ness Avenue, Suite 500 
SF, CA 94102 
ATTN: Michael Paquette/DAO 

O i-scan ang fee waiver form kasama ang orihinal na pirma sa: H73.DAO@sfdph.org 
 
Ang lahat ng application para sa paghiling ng fee waiver sa susunod na taon ng kalendaryo, at 
dapat matanggap sa o bago ang pang-apat na Biyernes sa Agosto upang maproseso ang 
kahilingan. Halimbawa, ang mga application na isinumite sa o bago ang Agosto 30, 2019 ay 
susuriin para sa posibleng waiver sa 2020.  
 
Seksyon III: Proseso ng pagsusuri 

mailto:H73.DAO@sfdph.org
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Ipoproseso ang mga application sa first come, first served basis at susuriin kung kumpleto ito. 
Anumang application na may kulang o maling impormasyon ay ituturing na walang-saysay at 
hindi ipoproseso. Kung mayroong electronic na mail address ang Kagawaran ng Kalusugan ng 
Publiko para sa responsableng partido, magpapadala ito ng kopya ng nakasulat nitong mga 
pagsusumite sa partidong iyon sa pamamagitan ng electronic mail. Hinihikayat ang may-ari na 
sumagot sa email para matiyak ang pagkumpirma ng pagtanggap ng email na iyon. Kung walang 
electronic na address ang Kagawaran ng Kalusugan ng Publiko para sa responsableng partido, 
magpa-follow up ito sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono para matiyak ang pagkumpirma. 
 
Magkakaroon ang Kagawaran ng Kalusugan ng Publiko ng 45 araw para suriin ang application at 
sabihan ang may-ari tungkol sa pagpapasya. Ang sumusunod na impormasyon ay dapat 
maberipika bago magbigay ng fee waiver. 
 

Mga item na sinusuri para sa fee waiver Proseso ng Pagbeberipika 

Nasa parehong pagmamay-ari ang lisensya para sa 
Pinahihintulutang Pagbebenta ng Alak nang hindi bababa 
sa nakaraang tatlong taon 

Database ng Opisina ng mga 
Naniningil ng Buwis 

Binabayaran nang nasa oras ang taunang fee para sa 
Pinahihintulutang Pagbebenta ng Alak nang hindi bababa 
sa nakaraang tatlong taon 

Database ng Opisina ng mga 
Naniningil ng Buwis 

Ang Pinahihintulutang Pagbebenta ng Alak ay hindi paksa 
sa reklamong dinala sa Kagawaran ng Lungsod o anumang 
administratibong multa o kondisyon ipinapatupad ng 
Opisyal sa Pagdinig, Lupon ng mga Apela o ang Lupon ng 
mga Superbisor sa ilalim ng mga probisyon ng Kabanatang 
ito 
Isasaalang-alang ang reklamong dinala sa Kagawaran ng 
Lungsod para sa mga sumusunod na bahagi nang hindi 
bababa sa nakaraang tatlong taon: 

• Pinirmahang Apidabit ng Klerk  

• Pagbebenta ng alak sa sinumang wala pa sa edad na 21 

• Pagbebenta ng tabako sa sinumang wala pa sa edad 
na 21 

• Pagnanakaw, pang-aatake o pambubugbog sa lugar  

• Pagbebenta o pagtanggap ng ninakaw na produkto 
sa lugar 

• Ilegal na pagbebenta ng mga baril sa lugar 

• Ilegal na mga aktibidad sa droga sa lugar 

• Mga Paraparnalya ng Droga na ibinibenta sa lugar 

• Pagsusugal sa lugar 

Database ng DPH na 
nagdodokumento sa datos 
tungkol sa Mga Inspeksiyon ng 
Police (Informed Merchants 
Preventing Alcohol-Related 
Crime Tendencies, IMPACT), 
Tobacco Minor Decoy Program 
at mga form para sa Pang-
edukasyong Pagbisita sa Site 
ng kawani ng DPH 
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• Nakapaskil na Mga Pamantayan sa Pagpapaktabo ng 
Kagawaran ng Mga Administratibong Utos 
(Department of Administrative Orders, DAO)  

• Nakapaskil na Lisensya para sa Pagkontrol ng 
Inuming Alak (ABC) 

• Nakapaskil na Mga Babala para sa Bawal ang bukas 
na Lalagyan 

 
Pagkatapos maberipika at matugunan ang mga pamantayan na nasa itaas, dapat pagpasyahan 
ng kawani ng Kagawaran ng Kalusugan ng Publiko kung hindi pagbabayarin ng fee at magbibigay 
ng pormal na sulat na nagpapaalam sa may-ari ng tungkol sa waiver. Kung mayroong electronic 
na mail address ang Kagawaran ng Kalusugan ng Publiko para sa may-ari, magpapadala ito ng 
kopya ng sulat nito sa partidong iyon sa pamamagitan ng electronic mail. Hinihikayat ang may-
ari na sumagot sa email para matiyak ang pagkumpirma ng pagtanggap ng email na iyon. Kung 
walang electronic na address ang Kagawaran ng Kalusugan ng Publiko para sa responsableng 
partido, magpa-follow up ito sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono para sabihan ang 
negosyo. Pwedeng gumawa ng kopya ng sulat ang Kagawaran ng Kalusugan ng Publiko na 
maaaring kunin ng may-ari sa 25 Van Ness Avenue, Suite 500. O kaya, kapag hiniling ng may-ari, 
maaaring magpadala ang Kagawaran ng Kalusugan ng Publiko ng kopya ng sulat sa 
pamamagitan ng address sa paghahatid ng sulat na nakalista sa application.  Makikipag-
ugnayan ang Kagawaran ng Kalusugan ng Publiko sa Opisina ng Ingat-Yaman at Tagasingil ng 
Buwis upang ipaalam sa kanila na aalisin ang DAO na taunang fee nang walang katiyakan.  
 
Sa panahon ng proseso ng pagsusuri, kung malalaman ng Kagawaran ng Kalusugan ng Publiko 
na hindi natutugunan ng negosyo ang mga pamantayang itinakda sa mga alituntuning ito, 
tatanggihan ang fee waiver at maglalabas ito ng pormal na sulat na nagpapaalam sa negosyo.  
Ang mga may-aring ninanais na iapela ang pagtanggi ay maaaring sundin ang prosesong nasa 
ibaba para sa apela. 
 
Seksyon IV: Proseso ng apela para sa Pagtanggi ng isang Waiver 
Ang Sangay ng Pagkakapantay-pantay at Pagtataguyod ng Kalusugan ng Komunidad ay 
makikipagtulungan sa Sangay ng Pangkapaligirang Kalusugan ng Sangay ng Kalusugan ng 
Populasyon upang suportahan ang proseso ng pagdinig para sa mga may-aring gustong iapela 
ang kanilang pagtanggi ng waiver. Pinamamahalaan ng mga panuntunang ito ang pangangasiwa 
ng Mga Pagdinig ng Direktor na isinasagawa ng Kagawaran ng Kalusugan ng Publiko. Binago ang 
mga pamamaraang ito upang ipakita ang mga pagbabago sa Panuntunan 2, Panuntunan 10(c), 
at Panuntunan 14 tungkol sa mga pagbabago sa karaniwang araw ng pagdinig, ang oras ng mga 
pagsusumite at kahilingan bago ang pagdinig at ang address para sa opisyal sa pagdinig. 
 
Opisyal na Pagdinig. Ang Direktor ng Kalusugan (“Direktor”) ay magtatalaga ng opisyal sa 
pagdinig na mangangasiwa sa mga pagdinig. Ang opisyal sa pagdinig ay dapat makatarungan at 
walang kinikilingan, nang walang personal na interes sa kalalabasan ng apela. 
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Mga Regular na Pagdinig. Ang Mga Pagdinig ng Direktor ay bukas sa publiko at isinasagawa 
ayon sa nakaiskedyul sa pangatlong Huwebes ng bawat buwan nang 1:00 p.m. sa room 300 sa 
101 Grove Street. Maaaring mag-iskedyul ng mga karagdagang pagdinig sa iba pang petsa at 
oras upang matugunan ang mga pangangailangan ng programa. 
 
Mga Espesyal na Pagdinig. Sasailalim sa probisyon ng naaangkop na abiso, maaaring 
magpatawag ang Direktor ng isang espesyal na pagdinig anumang oras. 
 
Pagkansela sa Pagdinig. Maaaring kanselahin ng Direktor ang anumang regular o espesyal na 
pagdinig kapag inabisuhan na walang sapat na negosyong isasagawa o para sa iba pang dahilan. 
Kung magkakaroon ng pagkansela, aabisuhan kaagad ang mga partido at miyembro ng publiko 
na nakansela ang pagdinig, at magpapaskil ng abiso tungkol sa pagkansela na makikita sa o na 
malapit sa pintuan ng lugar para sa pagdinig bago ang nakaiskedyul na oras ng pagdinig. 
 
Abiso ng Pagdinig. Ang pag-aabiso tungkol sa petsa at oras ng pagdinig ay dapat gawin sa 
paraan na hinihiling ng naaangkop na Kodigo. Kung hindi tinutukoy ng Kodigo ang paraan ng 
pagbibigay ng abiso tungkol sa pagdinig, dapat magbigay ang Kagawaran ng kopya ng Abiso ng 
Pagdinig nang personal, sa pamamagitan ng First Class na sulat o sa pamamagitan ng electronic 
mail, nang hindi bababa sa 10 araw sa kalendaryo bago ang petsang itinakda para sa pagdinig. 
 
Petsa ng Pagdinig. Ang mga apela at iba pang bagay na dapat isaalang-alang ng Direktor ay 
dapat itakda para sa pagdinig nang alinsunod sa takdang panahon na hinihiling ng naaangkop 
na Kodigo. Kung hindi tutukuyin ng naaangkop na Kodigo ang petsa kung kailan dapat itakda 
ang isang pagdinig, dapat itakda ng Kagawaran ang pagdinig sa loob ng 60 araw mula sa 
pagtanggap ng kahilingan para sa pagdinig. Ang pag-aanunsyo sa oras at lugar ng Pagdinig ng 
Direktor kung saan muling itatakda ang iskedyul ng Pagdinig ng Direktor o ipagpapatuloy ay 
dapat ituring bilang sapat na abiso at walang ibang abisong kinakailangan para sa anumang 
nasabing muling pagtatkda ng iskedyul o pagpapatuloy ng pagdinig.  
 
Pagpapatuloy ng Pagdinig. Sa mabuting pagpapasya ng Direktor, maaaring ipagpatuloy ang 
nakaiskedyul na pagdinig sa susunod na libreng petsa sa kahilingan. 
 
Ayos ng Agenda. Itatakda ng Kalihim ng Pagdinig ang ayos kung paano didinigin ang mga kaso. 
 
Panunumpa. Sa pagsisimula ng pagdinig, tatanungin ng opisyal sa pagdinig ang lahat ng taong 
nilalayong magbigay ng testimonya upang manumpa o patunayan na magsasabi sila ng 
katotohanan, sa ilalim ng parusa sa pagsisinungaling. 
 
Mga nakasulat na isinumite. Ang mga partido ay maaaring magsumite ng nakasulat na 
instruksiyon sa opisyal ng pagdinig bago pa ang pagdinig, kung natutugunan ng mga nakasulat 
na isinumite ang mga sumusunod na kinakailangan: 
 

a. Haba: ang mga nakasulat na isinumite ay maaaring hindi hihigit sa walang pahina, 
dobleng space, at maaaring may kasamang walang limitasyon na bilang ng exhibit. 
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b. Mga exhibit: Ang mga exhibit ay maaaring may kasamang mga litrato, mapa, drawing o 
anumang iba pang impormasyon na may kaugnayan sa apela. 

c. Deadline: Ang mga nakasulat na isinumite ay opsyonal, ngunit dapat dalhin sa opisyal sa 
pagdinig nang hindi lalampas sa apat na araw ng negosyo bago ang pagdinig. 
Halimbawa, kung ang isang pagdinig ay nakatakdang isagawa nang 1 pm sa Huwebes, 
ang nakasulat na isinumite ay dapat ihatid nang hindi lalampas sa 1 pm sa Biyernes bago 
ang pagdinig. Ang naka-print na kopya ng nakasulat na isinumite ay dapat ipadala sa 

DPH-Environmental Health Hearing Officer, c/o Department of Police 
Accountability 
Attn: Paul Henderson 
25 Van Ness Ave, Suite 700 
San Francisco, CA 94102 

o ihatid sa pamamagitan ng elektronikong paraan sa Opisyal ng Pagdinig sa 
Paul.Henderson@sfgov.org. Hindi tatanggapin ang mga nakasulat na isinumite 
pagkatapos ng deadline.  

d. Paghahatid sa tumututol na partido. Ang mga kopya ng mga nakasulat na isinumite, 
kabilang ang mga exhibit ay dapat ihatid sa lahat ng partido sa araw nang isinumite ang 
mga ito sa opisyal sa pagdinig. Ang mga nakasulat na isinumite ay dapat ipadala o ihatid 
sa 

Department of Public Health, Environmental Health Branch  
1390 Market Street, Suite 210 
San Francisco CA 94102 

o ihatid sa pamamagitan ng elektronikong paraan sa Kalihim ng Pagdinig sa 
Marylou.Remo@sfdph.org. Kung mayroong electronic na mail address ang Kagawaran 
ng Kalusugan ng Publiko para sa responsableng partido, magpapadala ito ng kopya ng 
nakasulat nitong mga isinumite sa partidong iyon sa pamamagitan ng electronic mail. 
Kung walang electronic na address ang Kagawaran ng Kalusugan ng Publiko para sa 
responsableng partido, gagawa ito ng kopya ng mga nakasulat na isinumite nito na 
maaaring makuha ng umaapela sa 1390 Market Street, Suite 210. O kaya, kapag 
hiniling, maaaring magpadala ang Kagawaran ng Kalusugan ng Publiko ng kopya ng 
nakasulat nitong isinumite sa address para sa pagpapadala ng sulat na nakalista sa 
kahilingan ng umaapela para sa pagdinig.  

Pagkakasunod-sunod at Mga Limitasyon sa Oras ng Mga Paghaharap. Maliban kung may 
makikitang mabuting dahilan ang Opisyal ng Pagdinig para ayusin ang pagkakasunod-sunod ng 
mga paghaharap, ang pagkakasunod-sunod ng paghaharap ng isang apela ay dapat ayon sa mga 
sumusunod: 

a. Sa lahat ng pagkakataon, ang tagapamahala, inspektor ng Pangkapaligirang Kalusugan o 
ibang kawani ay dapat unang magsalita at dapat bigyan ng pitong minuto para 
magharap ng mga takdang panahon ng mga pangyayari, may kaugnayang testimonya, 
ebidensiya at ng isang rekomendasyon. 

b. Susunod, ang aplikante o responsableng partido ay dapat bigyan ng pitong minuto para 
magharap ng may kaugnayang testimonya at ebidensiya. 

c. Dapat magbigay ng tatlong minuto para sa pagsalungat sa bawat partido, sa parehong 
ayos. Maaaring dagdagan ng Opisyal sa Pagdinig ang dami ng oras na ibibigay sa mga 

mailto:Paul.Henderson@sfgov.org
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partido, ayon sa hinihiling ng mga pangyayari at ayon sa pagiging makatarungan. 
Pamamahalaan ng Kalihim ng Pagdinig ang orasan at ang oras na pinapayagan para sa 
bawat magsasalita. Magtatalaga ng tono sa pagtatapos ng bawat inilaang panahon para 
sa pagsasalita.  

 
Mga panuntunan ng ebidensiya. Ang mga pagdinig ay hindi dapat isagawa nang ayon sa mga 
teknikal na panuntunan na may kaugnayan sa ebidensiya at mga saksi. Ang anumang may 
kaugnayang ebidensiya ay dapat tanggapin kung ito ay makatwirang maaasahan. 
Maaaring tanggapin ang mga sabi-sabing ebidensiya at maaaring gamitin para sa layunin ng 
pagsuporta o pagpapaliwanag sa anumang direktang ebidensiya, ngunit hindi dapat sapat lang 
na suportahan ang malalaman maliban na lang kung tatanggapin ito laban sa pagtutol sa mga 
paghahabla sa mga hukuman ng may kakayahang hurisdiksyon, o kung hindi tututol ang 
partidong hinahainan nito. Maaaring hindi isama ang walang kaugnayan at masyadong paulit-
ulit na ebidensiya. 
 
Mga Saksi. Ang bawat partido ay maaaring ipatawag at suriin ang mga saksi sa anumang bagay 
na may kaugnayan sa mga isyu ng pagdinig. Maaaring isaalang-alang ng opisyal sa pagdinig ang 
kredibilidad ng mga saksi. 
 
Mga serbisyo para sa pagsasalin-wika. Kung kinakailangan ang mga serbisyo para sa 
pagsasalin-wika, dapat hilingin ang mga ito nang apat na araw ng negosyo bago ang 
nakaiskedyul na pagdinig. Halimbawa, para sa pagdinig nang 1 pm sa isang Huwebes, ang 
paghiling ng isang interpreter ay dapat gawin nang 1 pm sa nakaraang Biyernes. Ang mga 
umaapela ay maaaring humiling ng mga serbisyo para sa pagsasalin-wika sa pamamagitan ng 
pakikipag-ugnayan sa Kalihim ng Pagdinig sa Marylou.Remo@sfdph.org. 
 
Desisyon sa pagdinig. Magbibigay ang Direktor ng panghuling desisyon sa loob ng 30 araw ng 
pagdinig maliban na lang kung magtatakda o magbibigay ang naaangkop na kodigo ng ibang 
takdang panahon. Ang desisyon ay nakasulat at ipapadala sa responsableng partido sa 
pamamagitan ng first class na sulat o sa pamamagitan ng electronic mail. Ang desisyon ay dapat 
maglaman ng mga malalaman sa mga katunayan, at pagpapasya sa mga hinarap na isyu. 
 
Pagre-record ng Audio. Ire-record ng Kalihim ng Pagdinig ang audio ng pagdinig at ang pagre-
record na ito ay ang administratibong record ng bawat pagdinig. 
 
Seksyon V: Muling pagpapataw ng taunang fee 
Kung maipapakita ng may-ari ng lisensya sa Pinahihintulutang Pagbebenta ng Alak ang lahat ng 
nabanggit sa itaas, dapat alisin ng Kagawaran ng Kalusugan ng Publiko ang fee nang walang 
katiyakan, maliban na lang kung magbabago ang nagmamay-ari ng lisensya sa Pinahihintulutang 
Pagbebenta ng Alak o ang anumang ipinataw na administratibong multa o kondisyon ng Opisyal sa 
Pagdinig, Lupon ng mga Apela o ang Lupon ng mga Superbisor sa ilalim ng mga probisyon ng 
Kabanatang ito, dapat muling ipataw kaagad ang taunang fee.  


