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ករយិាល័យេសវផ�ូវថ�ល់ (Bureau of Street Services, BSS េដយមានករគំា្រទពី

បទប្ប��ត�ិច្បាប់ទី្រក�ង Los Angeles (ទី្រក�ង ស�ីពី ករលក់ដូរតមចិ�� ឹមផ�ូវស្រមាប់សំណំុ

េរឿង្រក�ម្របឹក្សោេលខ  
13-1493-S5 បានេរៀបចំវធិាននិងបទប្ប��ត�ិទូេទដូចខងេ្រកមស្រមាប់អជីវករលក់ដូរតម

ចិេ�� មផ�ូវ េនក�ុងករផ�ល់សិទ�ិអទិភាពសធារណៈ។ រល់ករលក់ដូរតមចិេ�� មផ�ូវទំងអស់ 

ចប់ពីៃថ�ទី1 ែខមករ ឆា� ំ2019 តេទ នឹង្រត�វស�ិតេ្រកមករ្រគប់្រគងេដយវធិានទំងេនះ។ 

 

 

1. សំរម៖ ្រគប់រេទះ ឬតូបលក់ដូរចំណីអហរទំងអស់ ្រត�វមានបំពក់េដយធុងសំរមធំ

ល�មេដម្បីដក់សំរមទំងអស់ែដលេកតមានតមរយៈដំេណ រករៃនរេទះ ឬតូបទំង

េនាះ េហយ្របតិបត�ិកររេទះទុញ ឬតូបលក់ចំណីអហរេនាះ ្រត�វេរ សសំរមែដលេកត

េចញពី្របតិបត�ិករលក់ដូរេនាះេនក�ុងរយៈចមា� យ 50 ហ�ូត ពីរេទះរញុ ឬតូបទំងេនាះ 

េនមុនេពលផា� ស់ប�ូរទីតំងរេទះេនាះ។ ្រគប់របស់ែដលអចែកៃច�េ្រប្របាស់េឡងវញិ

បានទំងអស់ ្រត�វែញកេចញពីសំរម េហយ្រត�វេបាះេចលឲ្យបាន្រតឹម្រត�វ�សបេទ

តមេគាលនេយាបាយែកៃច�េ្រប្របាស់េឡងវញិរបស់ទី្រក�ង Los Angeles (ទី្រក�ង  

បច�ុប្បន�។ 

 

2. បំពង់បឺតជ័រេ្របរចួេបាះេចល៖ អជីរករ និង្របតិបត�ិករផ្សោរកសិករ ្រត�វអនុវត�តម

មា្រត 3 ជំពូក XIX ៃន LAMC។ 

 

3. ករដក់លក់៖ ពំុមានបុគ�លណាមា� ក់ អចដំេឡង េ្រប្របាស់ ឬរក្សោទុករេទះឬតូបលក់

ដូរ ែដលលយេទេល េទក�ុង ឬេនេលផ�ូវេថ�រេជង ឬកែន�ងចំណតណាមួយេនាះេទ 

េនេពលណាករដំេឡង ករេ្រប្របាស់ ឬករែថទំេនាះ បង�េ្រគាះថា� ក់ដល់សុវត�ិភាព

ៃនបុគ�ល ឬ្រទព្យសម្បត�ិ ឬេនេពលែដលកែន�ងឬទីតំងេនាះ ្រត�វបានេ្រប្របាស់

ស្រមាប់េគាលបំណងេសវសធារណៈ េគាលបំណងករដឹកជ��ូ នសធារណៈ ឬករ

េ្រប្របាស់េផ្សងេទៀតរបស់រដ� ភិបាល ឬេនេពលែដលរេទះឬតូបេនាះមានករប៉ះពល់

មិនសម�សប ឬររងំដល់លំហូរេធ�ដំេណ រៃនអ�កេថ�រេជងឬចរចរណ៍យានជំនិះ ករ

ចូលេទក�ុង្រចកផ�ូវ ឬករេចញពី្រចកផ�ូវលំេនដ� ន ឬកែន�ងអជីវកម�ណាមួយ ឬករ

េ្រប្របាស់បេង� ល សសរ ផ�ូវចរចរណ៍ គំនូសស�� ឬស� កស�� ចរចរណ៍ ក្បាល

បំពង់ទឹកទី្រក�ង ្របអប់សំបុ្រត ឬវត�ុេផ្សងេទៀតែដល្រត�វបានអនុ�� តឲ្យស�ិតេនែក្បរ

ទីតំងែដលបានេលកេឡងេនះ។ គា� នរេទះ ឬតូបលក់ដូរណាមួយ ្រត�វដក់េនកែន�ង

ែដលបានេរៀបរប់មកេនាះេទ ែដលេធ�ឲ្យចេនា� ះទំេនរេ្របស្រមាប់ជាផ�ូវរបស់អ�កេថ�រ
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េជងេនេលចិេ�� មផ�ូវ រមួតូចេដយមានទទឹងតិចជាង្របំាហ�ីតេឡយ។ គា� នអជីរករ

ចល័ត ឬអជីរករតមដងផ�ូវណាមា� ក់ អចបិទផ�ូវ ឬបង�ឲ្យមានករបិទ្រចកចិេ�� មផ�ូវ 

ផ�ូវថ�ល់ រកុ�វថីិ ផ�ូវេឌឿងែហម ឬទីតំងសធារណៈណាមួយ ែដលបណា� លឲ្យមនុស្ស

្របមូលផ�ុំគា� េន្រតង់ ឬេនែក្បរកែន�ងកំពុងដក់លក់ ឬេបកលក់ដូរៃនទំនិញ របស់របរ 

ចំណីអហរ ឬសមា� រៈលក់ដូរ្រគប់្របេភទបានេឡយ។ 

 

a) ចមា� យពីេ្រគ�ងបរកិ� រខ�ស់ផុតពីដី (above ground facilities, AGF) ខងេ្រកម

េនះ មិន្រត�វតិចជាងបីហ�ីតេនាះេទ៖ 

(1) អំពូលេភ�ងបំភ�ឺផ�ូវ 

(2) ជាយៃន្របេហងរេណ� ទឹកកកែក្បរេដមេឈ 

(3) កុងទ័រចំណត 

(4) រចនាសម�័ន�េ្រគ�ងបរកិ� រខ�ស់ផុតពីដី 

b) ចមា� យពីក្បាលបំពង់ទឹកពន�ត់អគ�ិភ័យ ្រត�វមានចមា� យមិនតិចជាង្របំាហ�ីតេនាះ

េទ។ 

c) ចមា� យពី្របអប់េ្រគ�ងបរកិ� រខងេ្រកែដលមាន�សប់ វ៉នទឹក ឬក្បាលវ៉ន ្រត�វ

មានចមា� យមិនតិចជាងពីរហ�ីតេនាះេទ។ 

d) ចមា� យពីែគមផ�ូវ និងពីជាយផ�ូវេបកបរែដលមាន�សប់ មិន្រត�វតិចជាង 18 អិុញ

េនាះេទ (សូមេមល ដ្យោ្រកម 1។  

e) ចមា� យពីអជីវករមួយេទអជីវករមួយ ្រត�វមានគមា� ត្របែវងបីហ�ីត (សូមេមល 

ដ្យោ្រកម 2។  

f) ពំុអនុ�� តឲ្យមានទីធា� លក់ដូរណាមួយ េបកដំេណ រករេនទីតំង

ចំណតរថយន�្រក�ង ឬេនទីតំងែដលមានេ្រគ�ងបរកិ� រខ�ស់ផុតពីដីែដលមាន

�សប់ ដូចជា េ្រគ�ងសង� រមឹតមដងផ�ូវ (បង់អង�ុយ របារស្រមាប់ដក់កង់ 

តូបលក់កែសត ឬែគមផ�ូវែដលបាញ់គំនូស្រកហម (សូមេមល ដ្យោ្រកម 3 ។ 

g) ពំុអនុ�� តឲ្យមានកែន�ងលក់ដូរណាមួយ ដំេណ រករេលផ�ូវចរចរណ៍ 

អ័ក្ស្រទ�ងផ�ូវ សួនច្បារកណា� ល្រទ�ងផ�ូវ និង ផ�ូវស្រមាប់ជិះកង់េនាះេទ។ 
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h) ពំុមានទីតំងទូរដក់លក់ទំនិញណាមួយ ្រត�វដក់េនចំពីមុខអគារេដយផា� ល់

េនាះេទ។ រល់ទីតំងទូរលក់ទំនិញទំងអស់ ្រត�វដក់េនចមា� យ 18 អិុញ ពីេល

ែគមចិេ�� មផ�ូវ។ 

i) ចមា� យពីសកម�ភាពែដលបានអនុ�� ត រមួមានជាអទិ៍ករហុ៊�ព័ទ�ផ�ូវ ឬគន�ងផ�ូវ

ែដលពក់ព័ន�នឹងករដ� នសំណង់ ឬ្រពឹត�ិករណ៍ពិេសសៗ ករ្របមូលផ�ុំ

មហជន ករថតភាពយន� និងទីផ្សោរកសិករ ្រត�វមានចមា� យមិនឲ្យតិចជាង 

500 ហ�ីតពីែខ្សបនា� ត់្រពំែដនៃនសកម�ភាពែដលបានអនុ�� តេនាះេទ។ 

j) ចមា� យពី្រចកផ�ូវចូលេទកន់អគារ ហងទំនិញ េរងមេហ�សព េរងភាពយន� 

េរងជាង ឬកែន�ងជួបជំុជាសធារណៈណាមួយ ្រត�វមានចមា� យអប្បបរមា 20 

ហ�ីត។ 

k) ចមា� យពីទីតំងលក់ដូរែដលមានលក�ខណ� ក្រមិត ដូចមានែចងេដយ្រកមរបស់

ទី្រក�ង Los Angeles ែផ�ក 42.13(c ្រត�វមានចមា� យមិនឲ្យតិចជាង 500 ហ�ីត 

ពី្រពំអចលន្រទព្យៃនទីតំងែដលបានដក់កំហិតេនាះេទ។ 

 

4. ទីតំងលក់ដូរែដលមានករហមឃាត់៖ 

 

a) ករលក់ដូរ្រត�វបានហមឃាត់ក�ុងចមា� យ 500 ហ�ីតពី៖ 

(1) The Hollywood Walk of Fame, Universal Studios និង េនះ El Pueblo 

de Los Angeles Historical Monument, Staples Center/LA Live (ដូចមានែចង

េនក�ុងជំពូក 25 ៃនភាគទី 22 ៃន្រកមទី្រក�ង Los Angeles;  

(2) Dodger Stadium, េនះ Hollywood Bowl, និង េនះ LA Coliseum/Banc 

of California Stadium េនៃថ�ែដលមានេរៀបចំ្រពឹត�ិករណ៍; 
(3) ្រពលនយន�េហះអន�រជាតិ Los Angeles និង 
(4) និងទីតំងេផ្សងេទៀត ដូចបានកំណត់េដយគណៈកម�ករ

សធារណករ។ 
b) ករលក់ដូរេន Venice Beach ្រត�វបានកំណត់ស្រមាប់ែតសកម�ភាពបេ�� ញ

មតិែដលទទួលបានករករពរេដយវេិសធនកម�េលកទីមួយបុ៉េណា� ះ។ 

c) សលេរៀន ឬ្រគឹះស� នអប់រេំ្រកយមធ្យមសិក្សោែដលចូលរមួេដយសិស្ស

មធ្យមសិក្សោ ឬ្រគឹះស� នមេត�យសិក្សោឯកជន សលបឋមសិក្សោ ឬមធ្យមសិក្សោ។ 

 

ែផនទីស្រមាប់ទីតំងនីមួយៗ នឹងបង� ញពី្រពំែដន។ ស� កស�� សម�សប

ែដលហមមិនឲ្យមានកែន�ងលក់ដូរ នឹង្រត�វដក់បង� ញេនតមទីតំងទំងអស់េនះ។ 



វធិាន និងបទប្ប��ត�ិទូេទ ករលក់ដូរតមចិេ�� មផ�ូវ 
 

 

5. ករលក់ដូរផលិតផល៖ រល់ផលិតផលទំងអស់ ែដលកំណត់េដយនាយកដ� នចំណី

អហរ និងកសិកម�រដ�កលីហ�័រញ៉ា (California Department of Food and Agriculture, 

CDFA) ្រត�វ្រគប់្រគង ដឹកជ��ូ ន តំងបង� ញ ឬេបាះេចល�សបេទតមបទប្ប��ត�ិ

ទំងអស់របស់ CDFA េដយសរបច�ុប្បន�េនះ បទប្ប��ត�ិេនះមាន ឬ្រត�វបានែកែ្របពី

េពលមួយេទេពលមួយ ែដលមានជាអទិ៍ដូចខងេ្រកម៖ 

 

a) រល់ផលិតផល ឬទំនិញទំងអស់្រត�វស�ិតេ្រកមែផ�កចត� ឡីស័កៃន CDFA នឹង

្រត�វបានករពរ ឬឃា� េំមលក�ុងលក�ណៈែដលបានយល់្រពម េដយមានករ

េវចខ�ប់ ឬករ្រត�តពិនិត្យេដម្បីករពរករឆ�ងេរគ។ រល់ករតំងបង� ញ

េដយេបកចំហរណាមួយ ្រត�វបានហមឃាត់។ 

b) ្រគប់ផលិតផល ទំនិញ ឬសំបក ស�ូល ឬ្រគាប់ ្រត�វបិទភ�ិតេនក�ុងថង់ផា� ស�ិក 

េនមុនេពលេបាះេចល។ 

c) អជីវករលក់ចំណីអហរណាមួយ ្រត�វមានបង� ន់ៃដបង់្របាក់ វកិ�យប្រត ប័ណ�

ដឹកជ��ូ ន ឬភស�ុតងប�� ក់្របភពេដមេផ្សងេទៀតែដលអចទទួលយកបានៃន

ផលិតផល ឬទំនិញស�ិតេ្រកមែផ�កចត� ឡីស័ក។ 

d) រល់ផលិតផល ឬទំនិញទំងអស់ស�ិតេ្រកមែផ�កចត� ឡីស័ក ែដល្រត�វបាន

លក់ ផ�ល់ជូនស្រមាប់លក់ ឬដឹកជ��ូ នេនក�ុងតំបន់ចត� ឡីស័ក ្រត�វមាន

ប�� ក់ពី្របភពេដមែផ�ពណិជ�កម�។ 

e) ករបំពនណាមួយេលែផ�កេនះ អចឈនដល់ករឃាត់ទុកផលិតផល ឬទំនិញ

េនាះ។ 




	2. បំពង់បឺតជ័រប្រើរួចបោះចោល៖ អាជីរករ និងប្រតិបត្តិករផ្សារកសិករ ត្រូវអនុវត្តតាមមាត្រា 3 ជំពូក XIX នៃ LAMC។
	(3) ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិ Los Angeles និង



