
 

  

တစ်ခါသ ုုံးထတု်ကုနမ်  ုံး၏ အန္တရ ယ်ဖြစ်စစစသ  သက်စရ က်မှုမ  ုံးက ု စ   ျှော့ခ ရနန်္ငှျှော့ ်စွန ျှော့ပ်စ်ပစစညု်ံးမ  ုံးက ု 

စ   ျှော့ခ ရနအ်တကွ်   ဤဥပစေအ ုံး ဖပဋ္ဌ နု်ံးခ ျှော့သည။် 

  

  

ပလတစ်တစ်အတိမ်  ျားကိို တ ျားမမစ်ထ ျားသည် 

စတ ုုံးဆ ုင်မ  ုံးန္ငှျှော့ ်စ ုံးစသ က်ဆ ုင်မ  ုံးသည် စငွရှင်ုံးထွက်ခွ ခ  န်တွင် ပ တ်စတစ်အ တ်မ  ုံး မစပုံးရပါ။  

“စဆွုံးစဖမျှော့န္ င်ုစသ ” သ ု ျှော့မဟုတ် “အရည်အစသွုံးန မျှော့်စသ ” အ တ်မ  ုံးက ု ည်ုံး တ ုံးဖမစ်ထ ုံးသည်။ 

စအ က်ပါတ ု ျှော့အတွက် ပ တ်စတစ်အ တ်မ  ုံးက ု ခွငျှော့ဖ်ပြုထ ုံးသည်- 

•  ယ်ယ ထွက်ကုန၊် စအုံးခ ထ ုံးစသ  အစ ုံးအစ မ  ုံး၊ အသ ုံး၊ ငါုံး  

သ ု ျှော့မဟုတ် ပနု်ံးမ  ုံးက ျှော့သ ု ျှော့စသ  စတ ုုံးဆ ုငအ်တွငု်ံးရှ  အ တ်မပါစသ   

ပစစည်ုံးမ  ုံးက ု ထညျှော့်ဖခငု်ံး။ 

• စဆုံးညွှနု်ံးပါစသ  စဆုံးဝါုံးမ  ုံး။ 

• အစဖခ က်စ   ်ရစသ /အဝတ်အထည်ကက ုံးမ  ုံး။  

စကက ူအတိမ်  ျားကိို အခက ကျားကငွေမြင  ်ခွေင မ်ပြုထ ျားသည် 

စတ ုုံးဆ ုငမ်  ုံးန္ငှျှော့ ်စ ုံးစသ က်ဆ ုငမ်  ုံးသည် စပုံးထ ုံးစသ  စကက ူအ တ်တစ်ခုစ အတွက် ဝယ်ယူသူမ  ုံးက ု အနည်ုံးဆ ုုံး 

0.10$ စက က်ခ ရန ်  ုအပ်ပါသည်၊ စတ ုုံးဆ ုငမ်  ုံးန္ငှျှော့ ်စ ုံးစသ က်ဆ ုငမ်  ုံးသည် ယငု်ံး 0.10$ က ု သ မ်ုံးထ ုံးရမည်။ 

 (စယဘုယ အ ုံးဖြငျှော့ ်10  က်မထက်တ ုစသ  သ ု ျှော့မဟုတ် အစဖခခ အစ ုံးခ  န ်စပါင ်30 သ ု ျှော့မဟုတ် ထ ုထက်နည်ုံးစသ ) 

စပါ ျှော့ပါုံးသညျှော့် အ တ်အစသုံးမ  ုံးအတွက် အခစ ကုံးစငစွပုံးစရ  မ  ုအပ်ပါ။ 

ပလတစ်တစ်ပိိုကမ်  ျားကိို ကတ ငျ်ားဆိိုမှသ  ကပျားရမည်  

စ ုံးစသ က်ဆ ုငမ်  ုံးသည် ပ တ်စတစ်ပ ုက်မ  ုံးက ု ဝယ်ယူသူအ ုံး  ုုံးထ  အ  ုအစ   က် စပုံး၍မရပါ 

(“စဆွုံးစဖမျှော့န္ ငုစ်သ ” ပ တ်စတစ်မ  ုံး အပါအဝင)်။ 

စကက ူ သ ု ျှော့မဟုတ် သတတ ြုဖြငျှော့ ်ဖပြု ုပ်ထ ုံးစသ  ပ ုက်မ  ုံးက ု ခွငျှော့ဖ်ပြုထ ုံးသည်။ 

ပ တ်စတစ်ပ ုက်က ု စတ ငု်ံးဆ ုသညျှော့်အခါ စပုံးန္ ငုသ်ည်။ 

စဆုံးရ ုမ  ုံး၊ ဘ ုုံးဘွ ုံးရ ပ်သ မ  ုံးန္ငှျှော့ ်ဖပြုစုစစ ငျှော့စ်ရှ က်စရုံးဌ နမ  ုံးတွင ်ပ တ်စတစ်ပ ုက်မ  ုံးက ု စပုံးန္ ငုသ်ည်။ 

ပလတစ်တစ် ကမွှေဇွေန်ျားမ  ျားကိို တ ျားမမစ်ထ ျားသည် 

စ ုံးစသ က်ဆ ုငမ်  ုံးသည် ပ တ်စတစ်စမ ွှဇွနု်ံးမ  ုံးက ု မစပုံးရပါ။ 

သစ်သ ုံး သ ု ျှော့မဟုတ် သတတ ြုဖြငျှော့ ်ဖပြု ုပ်ထ ုံးသညျှော့် စမ ွှဇွနု်ံးမ  ုံးက ု ခွငျှော့ဖ်ပြုထ ုံးသည်။ 

ပလတစ်တစ်ကြ  မြူ (ဥပမ -"စတိိုငရိ်ိုကြ ငျ်ား") ကိို တ ျားမမစ်ထ ျားသည် 

စတ ုုံးဆ ုငမ်  ုံးန္ငှျှော့ ်စ ုံးစသ က်ဆ ုငမ်  ုံးသည် ပ တ်စတစ်စြ ျှော့ဖြူဖြငျှော့ ်ဖပြု ုပ်ထ ုံးသညျှော့် အစ ုံးအစ  သ ု ျှော့မဟုတ် 

အစြ  ်ယမက  ထညျှော့်စရ  ဘူုံးမ  ုံးက ု စပုံးဖခငု်ံး သ ု ျှော့မဟုတ် စရ ငု်ံးခ ဖခငု်ံး မဖပြုရပါ- 

• ပနု်ံးကနမ်  ုံး၊ ခွက်မ  ုံး၊ ပနု်ံးကန ် ုုံးမ  ုံး၊ ဗနု်ံးမ  ုံး၊ ပါဆယ်ဘူုံးမ  ုံးန္ငှျှော့ ် ကက်ဥကတ်မ  ုံး။ 

စအ က်ပါတ ု ျှော့အတွက် ပ တ်စတစ်စြ ျှော့ဖြူမ  ုံးက  ုခွငျှော့ဖ်ပြုထ ုံးသည်- 

• မခ က်ဖပြုတ်ရစသုံးစသ  အသ ုံး၊ ငါုံး၊  ကက်သ ုံး/ဘ သ ုံး သ ု ျှော့မဟုတ် ပင ်ယ်စ မ  ုံးက ု 

ထုပ်ပ ုုံးရနအ်တွက် ဗနု်ံးမ  ုံး။ 

• န္ ငုင် ဖပငပ်မှ ထုပ်ပ ုုံးထ ုံးစသ  ကုနပ်စစည်ုံးမ  ုံး။ 

• န္ ငုင် ဖပငပ်တွင ်စရ ငု်ံးခ ရန ်ထုပ်ပ ုုံးထ ုံးစသ  ကုနပ်စစည်ုံးမ  ုံး။ 
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This law was made to lessen the harmful effects of single-use products and to reduce waste. 

  

  
Plastic  bags are banned 

Stores and restaurants cannot provide plastic bags at check-out. 

“Compostable” or “degradable” bags are also banned. 

Plastic bags are allowed for: 

• Containing loose items within a store such as produce, frozen 

foods, meat, fish, or flowers. 

• Prescription medications. 

• Dry cleaning/large garments.  

Paper bags are allowed for a fee 

Stores and restaurants are required to charge customers at least $0.10 for 

each paper bag provided; stores and restaurants keep the $0.10. 

 No fee is required for small, lightweight bags (generally shorter than 10 

inches or with a basis weight of 30 lbs. or less). 

Plastic straws are by request-only  

Restaurants cannot automatically provide plastic straws to all customers 

(including “compostable” plastic). 

Straws made from paper or metal are allowed. 

A plastic straw can be provided when requested. 

Hospitals, nursing homes, and care facilities can provide plastic straws. 

Plastic stirrers are banned 

Restaurants cannot provide plastic stirrers. 

Stirrers made from wood or metal are allowed. 

Expanded polystyrene (e.g. “Styrofoam”) is banned 

Stores and restaurants cannot provide or sell food or beverage containers 

made of expanded polystyrene including: 

• Plates, cup, bowls, trays, take-out containers, and egg cartons. 

Expanded Polystyrene is allowed for: 

• Trays for packaging uncooked meat, fish, poultry, or seafood. 

• Products packaged out-of-state. 

• Products packaged for sale out-of-state. 
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