
សម្រាប់ព័ត៌រានបម្នថែម៖  www.seattle.gov/plasticbagban 206-684-3000

ចម្បាប់របស ់ទ ីក្រុង  Seattle គឺតកមរូវឲម្យ៖

ហាង ល្ ់ទំនិញ នានានៅ ទ ីក្រុង  Seattle៖
 • អាច មិន រាន ផ្តល ់ជូន ដល ់អតិថិជន នូវ ថង ់ប្លាស្ិ្ ដដល នករើម្ប្ស់ ប្ន ដតមួយម្�ើ្ ឬ ថង ់យួរម្ដ (ទិញទំនិញ) ដដល អាច រលាយ ប្ន ឬ ថង ់ដដល រាន 

ផ្លា្ “អាចរលាយ តាមម្បបជីវសាសស្ត” “អាចរលាយប្ន” “អាច រលាយ ជា្ំប៉រុស្ត ប្ន”។

 • អាច មិន រាន ផ្តល ់ជូន ដល ់អតិជន នូវ ថង ់ប្លាស្ិ្  (ដូច ជា ថង ់សម្រាប់ដា្់ផលិតផល) ដដល រាន ពណ៌ម្បតង ឬពណ ៌នតានោត។*  ហាង ល្ ់ទំនិញ អាច ផ្តល ់

ជូន នូវ ថង ់ដដល អាច រលាយ ជា ្ ំប៉រុស្ត ប្ន ដដល ទទួល ប្ន ការ អនរុញ្ញាត   ន�ើយ ថង ់ទាំង ននាះកតរូវ រាន ពណ៌ម្ប តង ឬ ពណ ៌នតានោត  *។  

 • អាច រាន ផ្តល ់ជូន ដល ់អតិជន នូវ ក្ដាស ដដល អាច ដ្ ចចនៃ នករើ កប្ស់ ន�ើង វិញ កគប ់ទំហ ំ ឬ ថង ់យួរ ចដ ដដល អាច នករើម្ប្ស់  ប្ន ម្តង ន�ៀត ។ ហាង ល្ ់

ទំនិញ កតរូវ គិត ចថលៃ អបម្បររា ន�ើ ថង ់ក្ដាស ចំនួន  5 នសន សម្រាប ់ថង ់ធំម្ដល រាន ទំហ ំ1/8 ថង់ម្្ដាស ធ ំ(ថង ់ក្ដាស 882  អ៊ិញគូប ឬ ថង ់ធំជាង ននះ) ។

 › តម្មលៃ គិត ន�ើ ថង ់ក្ដាស  កតរូ វ បង្ហាញ  នៅ ន�ើ វិ្្កយរម្ត  របស់ អតិថិជន ។ ការ គិត ចថលៃ ពន្ធ ល្ ់។  ហាង ល្ ់ទំនិញ កតរូវ  រ្ម្សា ទរុ្ ចថលៃ  ថង ់ក្ដាស ។ 

 › ថង ់ក្ដាស ធ ំដដល អតិថិជន កតរូវ ប្ន នគ គិត ចថលៃ បម្នថែម  កតរូវ រាន  សារធាតរុសរម្ស ដដល អាច  ដ្ ចចនៃ នករើ កប្ស់ ន�ើង វិញ ប្នយ៉ាង នហាច ណាស់ 40 ភាគ 

រយបនាទាប់ ព ីការ នករើ កប្ស់ របស់ អតិថិជន     ន�ើយ សារធាតរុ សរម្ស ដដល អាច ដ្ ចចនៃ នករើ កប្ស់ ន�ើង វិញ ប្ន កតរូវ ដា្ ់នៅ ខាង នករៅ  ថង ់។ 

 › សារធាតរុ សរម្ស ដដល អាច ដ្ ចចនៃ ន�ើង វិញ ប្ន  និង ការ ដា្ ់  សាលា្ សញ្ញា  កតរូវ ប្ន នគ ន�ើ្ ទឹ្ ចិត្ត ឲម្យ ន្វើ សម្រាប ់ថង ់ក្ដាសម្គប ់ទំហ ំទាំង អស ់។

 › ហាង ល្ ់ទំនិញ អាច ផ្តល ់ជូន នូវ ថង ់ក្ដាស តូច ៗ  ជាង ននះ  នដាយ ឥត គិត ចថលៃ ឬ  គិត ចថលៃ ខលៃះ ពីអតិថិជន ។

 • ថង ់ប្លាស្ិ្ រានកម្រាស់ 2.25 មីលីម្៉៉ម្ត ឬ កកាស់ ជាង ននះ កតរូវ ប្ន ចាត ់ទរុ្ ថា ជា ករម្េទ ថង ់អាច នករើ កប្ស់ ន�ើង វិញ ប្ន។ ហាង ល្ ់ទំនិញ អាច ដច្ 

ចាយ ថង ់ករម្េទ ននះ នដាយ គិត ចថលៃ ឬ គិត ចថលៃ ព ីអតិថិជន។ 

ថង់ប្លាស្ិ្ពណ៌ម្បតង* 
 (ដូចជា្ សិផល)

ថង់ប្លាស្ិ្ពណ៌សថាលា/ថង់
ខ្ចប់ចំណីអាហារ

ថង់ក្ដាសរាន 
ទំហំតូចជាងមរុន

ថង់ប្លាស្ិ្យួរចដ 
ថង់ទិញទំនិញ

កតរូវប្នអនរុញ្ញាត*ល្្ខខណ្ឌ តម្មរូវ ចន ចម្បាប ់នឹង រាន កបសិទ្ធ ិ
ភាព នៅ ចថងៃ ទ1ី ដខ្្្កដា ឆ្នោំ2017

*ល្្ខខណ្ឌ តម្មរូវ ននះ រានម្បសិទ្ធិភាព នៅ ចថងៃ ទ1ី ដខ្្្កដា ឆ្នោំ2017

(តម្មលៃបនាទាប់បនម្សំ)

ឥតគិតចថលៃ

ការម្�ើ្ដលងនិងព័ត៌រានលម្ិតបម្នថែម

ថង់ទិញទំនិញធំ 
ន្វើពីក្ដាស

5¢
(តម្មលៃអបម្បររាដដលកតរូវបង់)

 SPUBagBan2016

ល្្ខខណ្ឌតកមរូវរបស់ថង់

កតរូវប្ន

ហាមឃាត់ កតរូវប្ន

ហាមឃាត់
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ការនលើ្ដលងពីការហាមឃាត់៖
 • អតិថិជន ដដល នករើ កប្ស់ស្្ខីរម្ត  ្ ម្មវិធ ីជំនួយ ដផនៃ្ ន�ម្បៀង អាហារ របស់ រដ្ឋ ឬ សហព័ន្ធ  ឬ 

ប័ណ្ណ អតថែម្រម្យជន ៍នានា អាច រួប ផរុត ព ីការ បង ់កប្្់ចំនួន  5 នសន ន�ើ ថង ់ក្ដាស ។

 • ថង ់ក្ដាស ដដល នករើ កប្ស់ នៅ ្ នៃនុង ហាង ល្ ់ទំនិញ  សម្រាប ់អីវ៉ាន់ល្់ដរុ ំ ឬ ន�ើមម្ប ីន្វើ ការ 
នកសាប ការពារ បម្នលៃ សាច ់អាហារ បង្ក្ ផ្កា និង ផលិតផល ក�ម្�ៀង គ្នោ ននះ  កតរូវ ប្ន ន�ើកម្លង 

។ ថង ់ក្ដាស មិន អាច ដា្ ់ចប តង ឬ ពណ៌ម្តានោត ប្ន នទ។* ថង ់ដដល រលាយ ជា ្ ំប៉រុស្ត ប្ន 

ដដលរាន ការ អនរុញ្ញាត  អាច នករើ កប្ស់ ប្ន សម្រាប ់នគ្ល បំណង ននះ ។ 

 • ថង ់ប្លាស្ិ្ ឬ ថង ់ដដល អាច រលាយ ជា្ំប៉រុស្តប្ន ដដលរាន ការ អនរុញ្ញាត  ឲម្យនករើ កប្ស់ 
សម្រាប់ការ្ូម៉ង់ទិញ   ចំណ ីអាហារ ចម្ិន កសាប ់ព ីនភាជនីយដាឋាន កតរូវ ប្ន អនរុញ្ញាត   ឲម្យ នករើ 
កប្ស់ ។

 • ថង ់ប្លាស្ិ្ នកសាបពីម្ករៅ �ម្្លៃៀ្បំពា្ ់ក្ដាស កាដសត ថង ់េ្ជួរ នៅ រាត ់ទាវារ កតរូវ ប្ន អនរុញ្ញាត 

ឲម្យ នករើ កប្ស់ ប៉រុដន្ត មិន កតរូវ កជល្់ពណ ៌ចប តង ឬពណ៌ម្តានោត ន�ើយ។* 

នលើ្ទឹ្ចិត្តឲម្យ 
នកបើកប្ស់៖
 ថង់ដដលអាចនកបើកប្ស់ 
ន�ើងវិញប្ន
 • ថង់ដដលនករើកប្ស់ប្នដតមួយដងគឺពិតជាការ

ខាតបង់ខាលាំងណាស់។ថង់ទាំងអស់ននះអាចន្វើ
ឲម្យ្្ស្ះដល់កបព័ន្ធលូរំនដាះទឹ្ជាសំរាម
រាយប្៉ាយម្ៅតាមដងផលៃលូវបំពរុលផលៃលូវទឹ្របស់នយើង
ន្វើឲម្យ្ំប៉រុស្តរានជាតិពរុលនិងន្វើឲម្យរានសំរាម
កាន់ម្ែម្ករើនម្�ើង។

ការនលើ្ដលងនិងព័ត៌រាន

បម្នលៃបង្ការ/សាច់

អាហារដរុំ

កាដសត

នកសាមការពារ�ម្្លៃៀ្បំពា្់

ថង់សម្រាប់េ្ជួរនៅទាវារ

អាហារចម្ិនកសាប់

ថង់ម្្ដាស

ថង់ដដលនៅបន្តអនរុញ្ញាតឲម្យនកបើ

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.

*ល្្ខខណ្ឌ តម្មរូវ ននះ រានម្បសិទ្ធិភាព នៅ ចថងៃ ទ1ី ដខ្្្កដា ឆ្នោំ2017


