លក្ខខណ្ឌតម្រូវរបស់ថង់
ច្បាប់របស់ទកី ្រុង Seattle គឺតម្រូវឲ្យ៖
ថង់ប្
 លាស្ទិកយួរដៃ 
ថង់ទ
 ិញទំនិញ

ថង់ទ
 ិញទំនិញធំ  
ធ្វើពកី្រដាស

ន
បា

រូ
វ
ត្
ត់
ឃា
ហាម
5¢ 
(តម្លៃអប្បរមាដែលត្រូវបង់)

ថង់ក្រដាសមាន
ទំហំតូចជា
 ងមុន

ថង់ប្
 លាស្ទិកពណ៌បៃតង*
(ដូចជាកសិផល)

ថង់ប្
 លាស្ទិកពណ៌សថ្លា/ ថង់
ខ្ចប់ចំណអា
ី ហារ

ន

បា
វ
រូ
ត្
ត់
ឃា
ហាម

ឥតគិតថ្
 លៃ

*លក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃច្បាប់នឹងមានប្រសិទ្ធិ

(តម្លៃប
 ន្ទាបប
់ ន្សំ)

ភាពនៅថ្ទ
ងៃ 1ី ខែកក្កដា ឆ្នាំ2017

ត្រូវបានអនុញ្ញាត

ហាងលក់ទំនិញនានានៅទកី ្រុង Seattle៖
•• អាចមិនមានផ្តលជ
់ ូនដល់អតិថិជននូវថង់ប្លាស្ទិកដែលប្រើប្រាស់បានតែមួយល�ើក ឬថង់យួរដៃ (ទិញទំនិញ) ដែលអាចរលាយបាន ឬថង់ដែលមាន
ផ្លាក “អាចរលាយតាមបែបជីវសាស្រ្ត” “អាចរលាយបាន” “អាចរលាយជាកំប៉ុសបា
្ត ន”។

•• អាចមិនមានផ្តលជ
់ ូនដល់អតិជននូវថង់ប្លាស្ទិក (ដូចជា ថង់សម្រាប់ដាក់ផលិតផល) ដែលមានពណ៌បៃតង ឬពណ៌ត្នោត។* ហាងលក់ទំនិញអាចផ្តល់
ជូននូវថង់ដែលអាចរលាយជាកំប៉ុស្តបានដែលទទួលបានការអនុញ្ញាត ហ �ើយថង់ទាំងនោះត្រូវមានពណ៌បៃតងឬពណ៌ត្នោត *។

•• អាចមានផ្តលជ
់ ូនដល់អតិជននូវក្រដាសដែលអាចកែច្នៃប្រើប្រាស់ឡ�ើងវិញគ្រប់ទំហំ ឬថង់យួរដៃដែលអាចប្រើប្រាស់បានម្តងទ�ៀត។ ហាងលក់

ទំនិញត្រូវគិតថ្អ
លៃ ប្បរមាល�ើថង់ក្រដាសចំនួន 5 សេន សម្រាប់ថង់ធំដែលមានទំហំ 1/8 ថង់ក្រដាសធំ (ថង់ក្រដាស 882 អ៊ិញគូប ឬថង់ធំជាងនេះ) ។
›› តម្លៃគិតល�ើថង់ក្រដាសត្វរូ បង្ហាញនៅល�ើវិក្កយបត្ររបស់អតិថិជន។ ការគិតថ្ព
លៃ ន្ធលក់។ ហា
 ងលក់ទំនិញត្រូវរក្សាទុកថ្ថ
លៃ ង់ក្រដាស។
›› ថង់ក្រដាសធដំ ែលអតិថិជនត្រូវបានគេគិតថ្ប
លៃ ន្ថែមត្រូវមានសារធាតុសរសៃដែលអាចកែច្នៃប្រើប្រាស់ឡ�ើងវិញបានយ៉ាងហោចណាស់ 40 ភាគ
រយបន្ទាប់ពកា
ី រប្រើប្រាស់របស់អតិថិជន  ហ�ើយសារធាតុសរសៃដែលអាចកែច្នៃប្រើប្រាស់ឡ�ើងវិញបានត្រូវដាក់នៅខាងក្រៅថង់។

›› សារធាតុសរសៃដែលអាចកែច្នៃឡ�ើងវិញបាន និងការដាក់ស្លាកសញ្ញា ត្រូវបានគេល�ើកទឹកចិតឲ
្ត ្យធ្វស
ើ ម្រាប់ថង់ក្រដាសគ្រប់ទំហទា
ំ ំងអស់។
›› ហាងលក់ទំនិញអាចផ្តលជ
់ ូននូវថង់ក្រដាសតូចៗជាងនេះដោយឥតគិតថ្លៃ ឬគិតថ្ខ
លៃ ្លះពីអតិថិជន។
•• ថង់ប្លាស្ទិកមានកម្រាស់ 2.25 មីលីម៉ែត្រ ឬក្រាស់ជាងនេះ ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រភេទថង់អាចប្រើប្រាស់ឡ�ើងវិញបាន។ ហាងលក់ទំនិញអាចចែក
ចាយថង់ប្រភេទនេះដោយគិតថ្លៃ ឬគិតថ្ព
លៃ អ
ី តិថិជន។

*លក្ខខណ្ឌតម្រូវនេះមានប្រសិទ្ធិភាពនៅថ្ទ
ងៃ 1ី ខែកក្កដា ឆ្នាំ2017

ការល�ើកលែង និងព
 ័ត៌មានលម្អិតប
 ន្ថែម

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖ www.seattle.gov/plasticbagban

206-684-3000
SPUBagBan2016

ការល�ើកលែង និង ព័ត៌មាន
ថង់ដែលនៅបន្តអ
 នុញ្ញាតឲ្យប្រ
 ើ

ការល�ើកលែងពកា
ី រហាមឃាត់៖
•• អតិថិជនដែលប្រើប្រាស់សក្ខីបត្រកម្មវិធជ
ី ំនួយផ្នែកស�្បៀងអាហាររបស់រដ្ឋឬសហព័ន្ធ ឬ
ប័ណអ
្ណ ត្ថប្រយោជន៍នានាអាចរួបផុតពកា
ី របង់ប្រាក់ចំនួន 5 សេនល�ើថង់ក្រដាស។

•• ថង់ក្រដាសដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងហាងលក់ទំនិញសម្រាប់អីវ៉ាន់លក់ដុំ ឬដ�ើម្បធី ្វើការ

ស្រោបការពារបន្លែ សាច់ អាហារបង្កក ផ្កា និងផលិតផលស្រដ�ៀងគ្នានេះត្រូវបានល�ើកលែង
។ ថង់ក្រដាសមិនអាចដាក់បៃតងឬពណ៌ត្នោតបានទេ។* ថង់ដែលរលាយជាកំប៉ុសបា
្ត ន
ដែលមានការអនុញ្ញាតអាចប្រើប្រាស់បានសម្រាប់គោលបំណងនេះ។

•• ថង់ប្លាស្ទិក ឬថង់ដែលអាចរលាយជាកំប៉ុស្តបានដែលមានការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់

សម្រាប់ការកូម៉ង់ទិញ ច
 ំណអា
ី ហារចម្អិនស្រាប់ពភោ
ី ជនីយដ្ឋានត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើ
ប្រាស់។

•• ថង់ប្លាស្ទិកស្រោបពីក្រៅសម្លៀកបំពាក់ ក្រដាសកាសែត ថង់ភ្ជួរនៅមាត់ទ្វារ ត្រូវបានអនុញ្ញាត
ឲ្យប្រើប្រាស់ ប៉ុន្តែមិនត្រូវជ្រលក់ពណ៌បៃតងឬពណ៌ត្នោតឡ�ើយ។*

បន្លែបង្ការ/សាច់
អាហារដុំ
កាសែត
ស្រោមការពារសម្លៀកបំពាក់
ថង់សម្រាប់ភ
 ្ជួរនៅទ្វារ
អាហារចម្អិនស្រា
 ប់
ថង់ក្រដាស

ល�ើកទឹកច
 ិតឲ
្ត ្យ
ប្រើប្រាស់៖

ថង់ដែលអាចប្រើប្រាស់
ឡ�ើងវិញបាន

•• ថង់ដែលប្រើប្រា
 ស់បានតែម
 ួយដងគព
ឺ ិតជា
 ការ

ខាតបង់ខ្
 លាំងណាស់។ ថង់ទា
 ំងអស់នេះអាចធ្វើ
ឲ្យកកស្ទះដ
 ល់ប្រ
 ព័នល
្ធ ូរំដោះទឹក ជាសំរាម

រាយប៉ាយនៅតាមដងផ្លូវ បំពុលផ
 ្លូវទ
 ឹករបស់យ�ើង
ធ្វើឲ្យកំប៉ុសមា
្ត នជាតិពុល និងធ្វើឲ្យមានសំរាម
កាន់តែច្រើនឡ�ើង។
   

*លក្ខខណ្ឌតម្រូវនេះមានប្រសិទ្ធិភាពនៅថ្ទ
ងៃ 1ី ខែកក្កដា ឆ្នាំ2017

የአስተርጓሚ አገልግሎት ለማግኘት በ 206-684-3000 ይደውሉ።
如需口譯服務請電 206-684-3000。
통역 서비스를 원하시면 206-684-3000 번으로 전화해 주십시오.
Wixii adeegyada turjubaanka fadlan wac 206-684-3000.
Para servicios de traducción, por favor llame al 206-684-3000.
Para sa serbisyo ng tagapagpaliwanag, tumawag sa 206-684-3000.
Muốn yêu cầu dịch vụ thông dịch xin gọi số 206-684-3000.
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖ www.seattle.gov/plasticbagban

206-684-3000

