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នាយកដ្ឋា នលំហែ និងឧទាន (RAP) ជាអងគភាពគ្រប់គ្រងទៅទលើឧទានសាធារណៈចំនួនជាង 450 
និងមណឌ លលំហែចំនួន 170 កហនែងវាយកូនទគគ ល ផែូវ សារមនទីរ និងទែដ្ឋា រចនាសមព័នធទផេងៗ។  
ទីកហនែងទំងទនេះក៏មានផងហដរនូវកហនែងសគ្មាក កហនែងទកេងទលង សួនចារសែរមន៍ ចំណតរថយនត 
ទីវាលទលងកីឡា អាងហែលទឹក និងរចនាសមព័នធទផេងៗទទៀត។  
 
អាទិភាពខ្ពស់បំផុតរបស់ RAP រឺហថរកាឧទាន វាលលំែ និងទែដ្ឋា រចនាសមព័នធជាទីតំងហដលមាន
សុវតថិភាព មានការទរៀបចំលអ និងងាយស្សួលទធវើដំទណើ រទដើមបផីដល់ភាពសបាយរកីាយយ និងការកមានត
សគ្មាប់ពលរដាទំងអស់។ ទទេះបីទៅកនុងទីគ្កងុ Los Angeles មានការអនុញ្ញា តឱ្យលក់វតថុទផេងៗទៅ
កនុងបរទិវណឧទានកដី ប ុហនតគ្តវូទោរពទៅតមបទបញ្ញា ផ្ផទកនុងឱ្យបានខ្ជា ប់ខ្ាួនទដើមបីធានានូវអនាម័យ 
សុវតថិភព និងភាពសាអ តជានិចច។ បទបញ្ញា ផ្ផទកនុងទំងទនេះមានទរៀបាយប់ដូចខ្ជងទគ្កាម។ 
 

ទតើខ្្ុំអាចលក់ទៅកហនែងណាខ្ែេះកនុងឧទានទីគ្កងុ? 

ឧទានទំងអស់ទៅកនុង LA City RAP មិនសុទធហតអាចផដល់ទីកហនែងសគ្មាប់អនកលក់ដូរហដលមានការ
អនុញ្ញា តទ ើយ។ គ្បសិនទបើឧទានមួយមិនគមឃាត់ដល់អនកលក់ដូរទទ ទនាេះអនកលក់ដូរអាចលក់ទៅ
ទលើផែូវទដើរ ឬកហនែងទថេើរទជើងហដលបានកំណត់ទៅកនុងឧទាន។ 
 
ទតើខ្្ុំមិនរួរលក់ដូរទៅកហនែងណាខ្ែេះទៅកនុងឧទានទីគ្កងុ? 

ទៅកនុងសាថ នភាពខ្ែេះ អនកលក់ដូរមិនអាចលក់ទៅកហនែងខ្ជងទគ្កាមទនេះទ ើយ៖ 

 បរទិវណតំហែទំ ឬរកាទុកទំនិញ 

 ទីកហនែងចំណត ឬកហនែងចតហដលបានកំណត់ 

 ផែូវដី ផែូវលំ កហនែងដំ្ឋទមេ  

 ទៅកនុងចមាា យ 100 ែវុីតពីអោរ មណឌ លកមានត បនទប់ទឹក រចនាសមព័នធ ឬកហនែងទកេងទលង 

 ទៅកនុងចមាា យ 500 ែវុីតពីទីតំងសាលា ជំរុ ំមណឌ លសកមេភាពយុវជន ឬមណឌ លមនុសេចាស់ 

 ទៅកនុងចមាា យ 2500 ពីមទគស្សប Greek Theatre ទៅកនុងទពលាយគ្តីហដលមានការគ្បរំុតន្រនតី 
និងកមេវធីិទផេងៗ 

 ទៅកនុងចមាា យ 2500 ពី Griffith Observatory ឬចំណត Griffith Observatory 
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 ទីតំងណាមួយពីឧទាន Elysian Park ចាប់ពីរយៈទពលបីទមា ងមុនចាប់ទផដើមរែូតដល់បីទមា ង
បនាទ ប់ពីបញ្ច ប់ាយល់កមេវធីិទំងអស់ទៅសាត ត Dodger Stadium រមួទំងកមេវធីិកីឡា baseball 
ការគ្បរំុតន្រនតី និងកមេវធីិគ្បណំាងទផេងៗ  

 គ្បំា (5) ែវុីតពីទៅអីឧទាន ឬសងាា រមិឧទានទផេងៗទទៀត និងចាប់ពីកនុងចមាា យ 10 ែវុីតពី
រំនូសផែូវ ទដើរឆែង 

 ចមាា យ 25 ពីសួនបាញ់ទឹក របូសំណាក វមិាន ឬទីតំងបងាា ញវតថុសិលបៈទផេងៗ 
 ឧទានហដលបានទផទរកមេសិទធិ គ្បរល់កមេសិទធិ ឬផដល់ជាអំទណាយដល់គ្កុង Los Angeles ហដល

មានការដ្ឋក់បគ្មាមចំទពាេះសកមេភាពពាណិជាកមេទផេងៗ 
 
ទតើខ្្ុំអាចលក់ដូរទៅទពលណា និងយ ងដូចទមដចទៅកនុងឧទាគ្កងុ? 

ឧទានរបស់ទយើងមានទមា ងអាជីវកមេធមេតហដលទពលខ្ែេះអាចផ្លែ ស់បដូរពីឧទានមួយទៅឧទានមួយ
ទទៀតអាស្ស័យទលើការទរៀបចំកមេវធីិទៅទីទនាេះ ឬការទរៀបចំកមេវធីិពិទសសណាមួយទៅមណឌ លកមានត
របស់ទយើង។ 

 អនកលក់ដូរគ្តូវបិទរយៈទពលយ ងតិច 30 នាទីមុនទពលបិទឧទាន 
 គមលក់ដូរដ្ឋច់ខ្ជតទៅទពលឧទានគ្តូវបានបិទ 

មានកមេវធីិពិទសសៗជាទគ្ចើនហដល RAP បានចូលរមួ ឬទធវើជាអនកទរៀបចំកមេវធីិ។ គមលក់ដូរទៅទពល
ថតកុនកនុងឧទាន កមេវធីិបុណយ កមេវធីិតន្រនតី ាយគ្តីភាពយនត កមេវធីិពិទសស កបួនហែរ ពយុែយគ្ត កមេ
វធីិរត់គ្បណំាង និងសកមេភាពទផេងៗទទៀតហដលមានការអនុម័ត និងអនុញ្ញា តជាបទណាដ េះអាសននពី
នាយកដ្ឋា ន។ 
 

សមតថភាព និងលកខខ្ណឌ ទផេងៗទទៀត 

ទយើងចង់រកាឧទានរបស់ទយើងឱ្យមានសុវតថិភាព និងអនាម័យសគ្មាប់ទភ្ៀវរបស់ទយើង និងធានាថា 
សកមេភាពលក់ដូរមិនបងកការរខំ្ជនដល់ភាពសបាយរកីាយយរបស់ទភ្ៀវហដលអទញ្ា ើញមកឧទានរបស់
ទយើងទដើមបីចូលរមួកមានត ឬលំហែ។ ចំនួនអនកលក់ដូរកនុងឧទាននីមួយៗគ្តវូបានកំណត់មិនឱ្យមាន
ចំនួនទលើសពីពីរ (2) នាក់កនុងមួយហអ៊ែទ ើ (acre) ទៅកនុងចមាា យ 25 ែវុីតពីអនកលក់ដូរមាន ក់ទៅអនកលក់
ដូរមាន ក់ទទៀត។ 
 
ការលក់ដូរទៅកនុងឧទានគ្តូវបានផដល់ជូនសគ្មាប់អនកមុនបានមុន ទែើយអនកលក់ដូរគ្តវូរកាទុកបញ្ា ី
ទមា ងទចញចូលរបស់ខ្ែួនឱ្យបានចាស់លាស់។  

http://www.laparks.org/vending
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ខ្ជងទគ្កាមរឺជាលកខខ្ណឌ ទផេងទទៀតសគ្មាប់អនកលក់ដូរ៖ 

 គ្តូវទោរពតមនាយកដ្ឋា នសុខ្ភាពទខ្ជនធី LA (LA County Health Department)។ 

 ទទួលខុ្សគ្តូវចំទពាេះការលាងសមាអ ត និងការយកទចញនូវកាកសំណល់ អាគរ កញ្ច ប់ សំាយម 
ឬសមាា រទផេងៗហដលទកើតទ ើងទដ្ឋយសារ ឬពាក់ព័នធនឹងការលក់ដូររបស់ខ្ែួន។ 

 គមដ្ឋក់កាកសំណល់រងឹាយវទៅកនុងធុងសំាយមរបស់ឧទាន រមួទំងសំណល់ទឹកកកទៅកនុង
បរទិវណឧទានផងហដរ។ 

 គ្តូវមានគ្បដ្ឋប់ដ្ឋក់សំាយមហដលធន់នឹងសតវលអិតទចាេះសីុ។ 
 គមភាា ប់ជាមួយ ឬទគ្បើគ្បាស់កាលបទញ្ចញទឹក អរគិសនី ឬគគ សសគ្មាប់ការលក់អាគរ ឬ

ទំនិញរបស់ខ្ែួន។ 
 គមលក់អាគរ ទភសជាៈ ឬទំនិញហដលោេ នអនាម័យ ឬោេ នសុវតថិភាព មានទគ្ោេះថាន ក់ ឬបងក

ផលប េះពាល់ចំទពាេះសុខ្ភាព រមួមានដូចជា សមាា រៈបាញ់ធនូ កំាបិត ចំពាម ឬវតថុទផេៗទទៀតហដល
មានសណាា នជាអាវធុ ដូចជាកំាទភែើងបាញ់ទឹក កំាទភែើងជ័រ ឬកំាបិតជ័រជាទដើម។ 

 គ្តូវមាន ឬដ្ឋក់បងាា ញលិខិ្តអនុញ្ញា តទៅកហនែងហដលងាយទមើលទ ើញ។ 
 ោេ នចំណុចណាមួយទៅកនុងបទបញ្ញា ផ្ផទកនុងទនេះអនុញ្ញា តឱ្យលក់ទសវាផ្លទ ល់ខ្ែួន ដូចជា ការ

បងាា ត់ ទសវាមា សា យ ូគគ  ការបងាា ត់សុនខ្ ការជិេះសតវ សួនទលងជាមួយសតវ ឬថាន ក់បងាា ត់
កីឡា/កាយសមព័នធទផេងៗជាទដើម។ 

 គមដ្ឋក់ទូ សតង់ ឬរទទេះរញុលក់ទំនិញឱ្យប េះ ហផអក ឬភាា ប់ជាមួយបទងាគ លទភែើង កហនែងបង់លុយ
ចំណត គ្បអប់សំបុគ្ត សាែ កសញ្ញា ចាយចរណ៍ តុអងគុយញំុអាគរ បទងាគ លបូមទឹកអរគិភ័យ ទដើម
ទឈើ រកុខជាតិ គ្បអប់ដំ្ឋផ្លក  កហនែងដុេះថេ ទៅអីអងគុយ កហនែងអងគុយចំារថយនតគ្កងុ ឬធុងសំាយម។ 

 

ទតើមានអវីទកើតទ ើងគ្បសិនទបើខ្្ុំរទំលាភទលើបទបញ្ញា ផ្ផទកនុងទំងទនេះ? 

ការរទំលាភទៅទលើបទបញ្ញា ផ្ផទកនុងទំងទនេះនឹងគ្តូវរងការពិន័យជាបទទលេើសមិនហមនគ្ពែេទណឌ ទយង
តមវធិានរដាបាល Administrative Citation Enforcement (ACE) ស្សបតមចាប់គ្កងុ Los Angeles 
Municipal Code ហផនក 42.13D។ ចាប់ California SB 946 មិនបានគមឃាត់ RAP មិនឱ្យអនុម័តបទ
បញ្ញា ផ្ផទកនុងទដើមបីគមឃាត់ទសវាពាណិជាកមេហដលោេ នការរអនុញ្ញា តទៅតមឧទានទ ើយ។ នាយក
ដ្ឋា នលំហែ និងឧទានសូមរកាសិទធិកនុងការហកហគ្ប ឬផ្លែ ស់បដូរហផនកណាមួយផ្នបទបញ្ញា ផ្ផទកនុងទនេះស្សប
ទៅតមចាប់កនុងមូលដ្ឋា ន និងចាប់រដាទៅទពលណាមួយ និងទៅតមការចំាបាច់។ 

 

http://www.laparks.org/vending

