
Seattle Public Utilities: 700 5th Avenue, P.O. Box 34018, Seattle, WA 98124-4018
Green Business Program ៃន SPU: ទូរស័ព�េលខ: (206) 343-8505 អុីែមលៈ greenbusiness@seattle.gov

េសវកម�បំេ រ�អតិថិជនរបស់ SPU: េលខ TTY / TDD: (206) 233-7241 ទូរសា�រេលខ: (206) 386-0096 អុីនធឺណិត: www.seattle.gov/util/
និេយជកែដលសកម�ក��ងកា�រផ�ល់ឱកា�សកា�រងរេស��គា��  និងសមភា�ព។ ឣចជួយផ�ល់ កែន�ងសា�� ក់ដល់ជនពិកា�រតា�មកា�រេស��សុំ ។

បំពង់បឺត  និង សមសា�� ្រពា�កា�ំបិត

ជំរាបសួរអតិថិជន

លិខិតេនះជូនដំណឹងឣជីវករលក់ម��បឣហា�រ្រគប់រូបឲ្យបា�ន្រជបថ កា�រេ្រប�បា�្រស់សមសា�� ្រពា�កា�ំបិតបា�� ស�ិក   បំពង់បឺតបា�� ស�ិក   និងជ័រេដតែផ�េឈ�ដក់ក��ង្រសា�្រកឡ�ក 
នឹង្រត�វបា�នហា�មឃា�ត់ េ�ក��ងទី្រក�ង Seattle ចា�ប់ពីៃថ�ទី 1 ែខកក�ដ ឆា�� ំ 2018 េនះតេ� ។ ជេ្រម�សែដល្រត�វតា�មច្បោប់ រួមមា�ន សមសា�� ្រពា�កា�ំបិត បំពង់បឺត  និ
ងជ័រេដតែផ�េឈ�ដក់ក��ង្រសា�្រកឡ�ក ែដលមា�នភា�ពរ�ងមា�ំ ឬ ែដលឣចរលា�យជដីបា�ន ។ បំពង់បឺតែដល្រត�វតា�មច្បោប់ រួមមា�នបំពង់បឺតែដលេធ��ពី្រកដស ឬ 
បា�� ស�ិកែដលឣចរលា�យជដីបា�ន។ សមសា�� ្រពា�កា�ំបិតែដល្រត�វបា�នហា�មឃា�ត់ រួមមា�នសមបា�� ស�ិក សា�� ប្រពា�បា�� ស�ិក  កា�ំបិតបា�� ស�ិក និងជ័រេដតែផ�េឈ�ដក់ក��ង្រសា�្រកឡ�ក  
ែដលេយ�ងេ្រប�េហ�យ េបា�ះេចា�ល ។ 

េពលេវលា�៖  ក��ងឆា�� ំ 2008 ទី្រក�ង Seattle បា�នេចញច្បោប់មួយ ែដលត្រម�វឱ្យហា�ងលក់ម��បឣហា�រទា�ំងអស់ េ្រប�បា�្រស់របស់ម�ងេហ�យេចា�ល ែដលរួមមា�ន្របអប់/
កំប៉ង់ដក់ម��ប និងសមសា�� ្រពា�កា�ំបិត ែដលឣចែកៃច�េ្រប�េឡ�ងវ�ញបា�ន ឬែដលឣចរលា�យជដីបា�ន ។ Public Utilities ៃន្រក�ង Seattle  បា�នផ�ល់កា�រេល�កែលង ពី 
មួយឆា�� ំេ�មួយឆា�� ំ ចំេពា�ះសមសា�� ្រពា�កា�ំបិត និងបំពង់បឺតបា�� ស�ិក  មួយចំនួនតូច ។ សមសា�� ្រពា�កា�ំបិត និងបំពង់បឺត បា�� ស�ិក មិនឣចយកេ�ែកៃច�េដ�ម្បីេ្រប�េឡ�ងវ�ញបា�នេទ្ប�យ ។ 
បច��ប្បន�េនះមា�នេរងច្រកជេ្រច�ន  ែដល្រត�វបា�នអនុ�� តឲ្យផលិតនូវ សមសា�� ប ្រពា� កា�ំបិត  និងបំពង់បឺតែដលឣចរលា�យជដីបា�ន, ដូេច�ះសមា�� រៈស្រមា�ប់ញំម��ប ឣហា�រទា�ំងអស់េនះ
នឹងែលង្រត�វបា�នេគេល�កែលងពីលក�ខណ� ត្រម�វែដលមា�ន ្រសា�ប់របស់ច្បោប់បន�េទៀតេឡ�យ ។ 

កា�រអនុវត�ន៍ច្បោប់៖ បុគ�លិក SPU បន�េធ��អធិកា�រកិច�េល�រល់ឣជីវកម�លក់ម��បឣហា�រទា�ំងអស់ េដ�ម្បី្រត�តពិនិត្យ េល�កា�រ េគា�រពតា�មច្បោប់ ៃន Seattle Municipal 
Code Section 21.36.084 និង 21.36.086 ែដលត្រម�វថ៖

• ឣជីវកម�លក់ម��បឣហា�រទា�ំងអស់ ្រត�វបា�នត្រម�វឱ្យេ្រប� សមា�� រៈស្រមា�ប់ញំឣហា�រ ែដលឣចរលា�យជដីបា�ន  ឬែដលឣចយកេ�ែកៃច�េ្រប�េឡ�ងវ�ញបា�ន 
(ចូលជធរមា�នកា�លពីៃថ�ទី 7/1/2010) ។ 

• កា�រេ្រប�ធុងសំរម និងេសវ្របមូលសំរម ចំេពា�ះសំរមែដលឣចរលា�យជដីបា�ន និងែដលឣចយកេ�ែកៃច�េ្រប�េឡ�ងវ�ញបា�ន (ចូលជធរមា�នកា�លពីែខ 7/1/2010) ។
• កា�រេ្រប�្របា�ស់្របអប់េសា�� រដក់ម��បឣហា�រ គឺ្រត�វបា�នេគហា�មឃា�ត់ (ចូលជធរមា�ន កា�លពីែខ 1/1/2009) ។ 
• កា�រេ្រប�្របា�ស់សមា�� រៈសមសា�� ្រពា�កា�ំបិត និង បំពង់បឺត បា�� ស�ិកគឺ្រត�វបា�នេគហា�មឃា�ត់ (ចូលជធរមា�នេ�ែខ 7/1/2018) ។
• កា�រមិនេគា�រពតា�មបទប�� ស�ីពីសមា�� រៈស្រមា�ប់ញំម��បឣហា�រេនះ ឣច្រត�វទទួល រង កា�រផកពិន័យ្របា�ក់ចំនួន $ 250 ។

ចា�ប់េផ��មចា�ត់វ�ធា�នកា�រ៖ 
   ចូរេ្រប�្របា�ស់សមា�� រៈសមសា�� ប្រពា�កា�ំបិត និងបំពង់បឺតបា�� ស�ិក ែដលមា�ន្រសា�ប់ ឲ្យអស់ពីស��ករបស់អ�ក មុនៃថ�ទី 1 ែខកក�ដឆា�� ំ 2018 ។ ្របសិនេប�អ�កមិនឣច
េ្រប�្របា�ស់អស់េទ សូមទា�ក់ទងមកេយ�ងតា�មេលខខាងេ្រកា�ម េដ�ម្បីកំណត់េពលេវលា�ែដលអ�កឣចចា�ប់េគា�រពតា�មច្បោប់។

  សូមេ្រជ�សេរ�សេ្រប�្របា�ស់នូវ្របអប់/កំប៉ុងដក់ម��ប សមសា�� ប្រពា�កា�ំបិត និង បំពង់បឺត ែដល្រត�វតា�មច្បោប់ ។ 
   ផ�ល់សមសា�� ប្រពា�កា�ំបិត និងបំពង់បឺត ែតតា�មកា�រេស��សុំប៉ុេណ� ះ េហ�យេ្រប�្របា�ស់ ្របអប់ ដក់សា�� ប្រពា�ស្រមា�ប់ឲ្យអតិថិជន េ្រជ�យយកសមសា�� ប្រពា�កា�ំបិត និង 
បំពង់បឺត េដយខ��នេគផ� ល់ ្របសិនេប�អ�កមិនទា�ន់េធ��ែបបេនះ នេពលបច��ប្បន�  េនះេទ។ 

   ដក់ផ� កឲ្យច្បោស់េល�ធុងសំរម ែដលស្រមា�ប់ដក់របស់ែដលឣចយកេ� ែកៃច�េ្រប�េឡ�ងវ�ញ និងែដលឣចរលា�យជដីបា�ន េ�តា�មកែន�ងបុគ�លិក 
និងកែន�ងអតិថិជន។

  េរៀបចំឲ្យមា�នេសវ ្របមូលសំរម  េដ�ម្បី្របមូលសំរមែដលឣចរលា�យជដី និង ែដលឣចយកេ�ែកៃច�េ្រប�េឡ�ងវ�ញបា�ន ។

ជំនួយឥតគិតៃថ�៖ 
សូមទំនក់ទំនងមក SPU តា�មរយៈ GreenBusiness@Seattle.Gov ឬ តា�មរយៈេលខ  206-343-8505 ឬចូលេម�លវ�បសា�យ SPU េ�
seattle.gov/util/GreenYourBusiness ស្រមា�ប់ព័ត៌មា�នបែន�ម ។ េ�វ�បសា�យេនះ អ�កឣចេស��សុំរកសមា�� រៈេផ្សងៗេដយឥតគឹតៃថ� ែដលរួមទា�ំង ប័ណ� ្របកា�ស 
និងស�ីកឃ័រ េដ�ម្បីជួយអ�កបង� ញបា�្រប់េ�បុគ�លិក និងអតិថិជន របស់អ�ក អំពីសមា�� រៈអ�ីខ�ះ ែដលឣចរលា�យជដីបា�ន  និងសមា�� រៈអ�ីខ�ះ ែដលឣច យកេ�ែកៃច�េ្រប�េឡ�ងវ�ញបា�ន 
និងអ�ីខ�ះ ជ លក� ខណ� ច្បោប់ត្រម�វេ� ទី្រក�ង Seattle។ សូមអរគុណចំេពា�ះកិច�សហកា�រណ៏ និងកា�រេប�ជ� ចិត�របស់អ�ក ក��ងកា�រជួយឲ្យ ទី្រក�ង Seattle សន្សំសំៃចធនធា�ន 
និងកា�ត់បន�យកា�កសំណល់ ។

េដយភា�ពេសា�� ះ្រតង់,
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GreenBusiness@Seattle.Gov | 206-343-8505 | seattle.gov/util/GreenYourBusiness 

សា�� ប្រពា�សមកា�ំបិត និងបំពង់បឺតបា�� ស�ិក 
្រត�វបា�នហា�មឃា�ត់មិនឲ្យេ្រប� ្របា�ស់ េ�ក��ងទី្រក�ង Seattle ែដល 
ចា�ប់ មា�ន ្របសិទ�ភា�ពពីៃថ�ទី 1 ែខកក�ដ ឆា�� ំ 2018 េនះតេ� ។
សមា�� រៈញំឣហា�រែដលបា�នអនុ�� តិឲ្យ េ្រប� រួមមា�នផលិតផល 
សា�� ប្រពា�សមកា�ំបិត និងបំពង់បឺតែដលមា�នភា�ពរ�ងមា�ំ ឬ 
ឣចរលា�យ ជដីបា�ន ែដល្រត�វបា�នេគឯកភា�ពឲ្យេ្រប�។

Los utensilios de plástico y los popotes de plástico están
prohibidos en Seattle a partir del 1ero de julio de 2018.
Los únicos utensilios y popotes desechables 
que están permitidos para uso comercial son 
aquellos que tienen la etiqueta “compostable”, 
los cuales están hechos de materiales que se 
pueden convertir en compost. Los utensilios y 
popotes reusables están permitidos.

2018年7月1日開始，西雅圖禁止使用塑料餐具 
和塑料吸管。
允許使用的餐具包括認可的可堆肥餐具和吸管。

Dụng cụ ăn (thìa, dĩa, đũa) và ống hút dùng một lần bằng nhựa sẽ bị 
cấm ở Seattle kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2018.
Các dụng cụ ăn dùng một lần được phép sử dụng
bao gồm thìa, dĩa, đũa và ống hút được công nhận
là có thể phân hủy được gọi là compostable.

플라스틱�식기와�플라스틱�빨대는 2018년 7월
서비스를�위해�사용이�허용된�식기는�오직�분해 
가능한�것으로�승인된�식기와�빨대만�포함합니다.

សំរប់ពត៌មា�នលំអិតអំពីផលិតផលែដលេគអនុ
ម័តថឣចរលា�យបា�នេនះ សូមចូលេ�៖
seattle.gov/util/GreenYourBusiness 

លក�ខណ� ត្រម�វថ�ីចំេពា�ះបំពង់បឺត និងសា�� ប្រពា�សមកា�ំបិត

េសចក�ីសេង�បៃនលក� ខណ�  ច្បោប់ត្រម�វស�ីពី សមា�� រៈញំម��បឣហា�រក��ង្រក�ង Seattle៖ (SMC 21.36.086)

 កា�រហា�មឃា�ត់ចំេពា�ះកា�រេ្រប�បំពង់បឺត និងសា�� ប្រពា�សមកា�ំបិតបា�� ស�ិក ចា�ប់មា�ន្របសិទ�ភា�ពពីៃថ�ទី 1 ែខកក�ដឆា�� ំ 
2018 េនះតេ�។ ឣជីវកម� លក់ម��បឣហា�រទា�ំងអស់គឺ្រត�វបា�នេគហា�មឃា�ត់មិនឱ្យេ្រប�បំពង់បឺត  និង 
សា�� ្រពា�សមកា�ំបិតបា�� ស�ិក េ�ក��ង្រក�ង Seattle ។ កា�រេល�កែលងជបេណ� ះឣសន�ចំេពា�ះកា�រេ្រប�បំពង់បឺត 
និងសា�� ប្រពា�សមកា�ំបិតបា�� ស�ិក នឹងផុតកំណត់  េហ�យកា�រេ្រប�បំពង់បឺត និងសា�� ប្រពា�សមកា�ំបិតែដលឣចរលា�យជដី
បា�ន នឹង្រត�វបា�នេគត្រម�វេដយច្បោប់ ែដលចូលជធរមា�នចា�ប់ពីៃថ�ទី 1 ែខកក�ដឆា�� ំ 2018 េនះតេ�។

បា�នអនុ�� ត បា�នអនុ�� តបា�នហា�មឃា�ត់ បា�នហា�មឃា�ត់

បំពង់បឺតបា�� ស�ិចេ្រប�េហ�យេចា�ល
បំពង់បឺត្រកដសែដលឣចរលា�យជដីបា�ន* 

និង បំពង់បឺតបា�� ស�ិកែដលឣចរលា�យជដីបា�ន* សា�� ប្រពា�សមកា�ំបិត បា�� ស�ិចេ្រប�េហ�យេចា�ល សា�� ប្រពា�សមកា�ំបិត ែដលឣចរលា�យជដីបា�ន* 

 មា�ន្របសិទ�ភា�ពពីៃថ�ទី 1 ែខកក�ដឆា�� ំ 2010 ឣជីវកម�លក់ម��បឣហា�រទា�ំងអស់្រត�វបា�នហា�មឃា�ត់ ទា�ំងេ�ក��ងហា�ង ឬេ�េ្រ�ហា�ង មិនឱ្យលក់ 
ឬផ�ត់ផ�ង់ឣហា�រ  េដយេ្រប� សមា�� រៈសំរប់ញំ ឣហា�រែដលមា�នជតិបា�� ស�ិកែដលេ្រប�េហ�យេចា�លេឡ�យ។  ្របអប់ដក់ម��បឣហា�រែដល្រត�វបា�នេ្រប�
ស្រមា�ប់ដក់ម��បក��ងហា�ង ្រត�វែតជសមា�� រៈែដលឣចរលា�យជដីបា�ន និង្របអប់ដក់ម��បទិញខ�ប់ ឣចជ្របអប់្រកដសែដលឣចរលា�យជដីបា�ន 
ឬឣចយកេ�ែកៃច�េ្រប�េឡ�ងវ�ញបា�ន ។

 សមា�� រៈែដលឣចរលា�យជដីបា�នែដលេគបា�នអនុ�� តឲ្យេ្រប�េនះ គឺជ ្របអប់ និងសមា�� រៈញំឣហា�រ ែដល្រត�វបា�នេគេធ��េតស� និងអនុម័ត 
ពីកែន�ង្រត�តពិនិត្យ ភា�ពរលា�យក��ងតំបន់។
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