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១–២ សុវត្ថិភាពចំណីអាហារ

៣–៤ ការដាំដុះដែលមានសុខភាពល្អនិងអនាម័យ

៥–៦ ការទិញទំនិញឆ្លែតវែ

៧–៩ ដឹងពីសិទ្ធិរបស់អ្នក

០១

តើអ្វីជាសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ?

សុវត្ថិភាពចំណីអាហារគឺជាកង្វល់របស់ពិភពលោក។ សុវត្ថិភាពចំណីអាហារជាកត្តាសំខាន់ដាលយើងតាូវយក

ចិត្តទុកដាក់ ដើមាបីការពារខ្លួនយើង និងមនុសាសជាទីសាលាញ់របស់យើងពីបញ្ហាសុខភាព។ ចំណីអាហារ និងភាសជ្ជៈ

ដាលមិនមានសុវត្ថិភាពអាចមានផ្ទុកបាក់តារីបា៉ារ៉ាសុីតវីរូសនិងសារធាតុគីមីដាលអាចបង្កឱាយកើតជំងឺចាើនជាង២៥០

មុខ។ ជំងឺទាំងនាះមានរប់ចាប់ពីរគរូស រហូតដល់ជំងឺមហារីកផាសាងៗ។ មិនថាអ្នកកំពុងរៀបចំអាហារ ភាសជ្ជៈ និង

ទឹកសមាាប់ការលក់ដូររបស់អ្នក ឬចម្អិនអាហារនៅផ្ទះនោះទា វាជារឿងសំខាន់ដាលតាូវអនុវត្តសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ

ឱាយបានតាឹមតាូវដើមាបីធានាថាទាំងរូបអ្នកគាួសារសហគមន៍និងអ្នកបាើបាាស់មានសុវត្ថិភាព។

ជារៀងរល់ថ្ងា មានមនុសាសធា្លាក់ខ្លួនឈឺដោយសារចំណីអាហារ និងភាសជ្ជៈដាលពួកគាទទួលទាន។ ជំងឺនាះតាូវបានគា

ហៅថាជា ជំងឺឆ្លងតមចំណីអាហារ ហើយចាើនតាបង្កឡើងដោយពពួកមីកាូសរីរង្គ ឬមារោគដ៏គាាះថា្នាក់។ បាភព

ទូទៅនាជំងឺឆ្លង គឺការបរិភោគផ្លាឈើ បន្លាសាច់ និងគាឿងសមុទាដាលបំពុលដោយមីកាសូរីរង្គទំាងនាះ។នៅបាទាស

កម្ពុជា ការពុលសាាស គឺជាក្តីពាួយបារម្ភកាន់តាខា្លាំង។ យោងតមការលើកឡើងរបស់អគ្គនាយកដា្ឋានការពារអ្នក

បាើបាាស់ កិច្ចការបាកួតបាជាង និងបង្កាាបការក្លាងបន្លំ (ក.ប.ប.) ដាលបានចុះផាសាយក្នុងកាសាតភ្នំពាញប៉ុស្តិ៍ 

បានលើកឡើងថា ជាទូទៅករណីនាះកើតឡើងនៅពាលដាលសារធាតុពុលគីមីមាតណុលតាូវបានគាលាយជាមួយ

នឹងសាាសដាលមិនមានការតាួតពិនិតាយដើមាបីធ្វើឱាយសាាកាន់តាខា្លាំង។

ហេតុអ្វីបានជាសុវត្ថិភាពចំណីអាហារមានសារៈសំខាន់?

តើអ្វីទៅជាជំងឺឆ្លងតាមចំណីអាហារ?

សុវត្ថិភាពចំណីអាហារសំដៅលើវិធីដែលយើង 

ដាំដុះ បែមូលផល ដឹកជញ្ជូន ទុកដាក់ កែច្នែ 

រៀបចំ និងរកែសាទុកចំណីអាហារ និងភែសជ្ជៈ 

តាមរបៀបដែលកាត់បន្ថយហានិភ័យនែការកើត 

ជំងឺឆ្លងតាមចំណីអាហារ។ មូលដា្ឋែនគែឹះនែ 

សុវត្ថភិាពចំណីអាហារគឺដើមែបីបង្កែរការពុលអាហារ 

ភែសជ្ជៈ និងទឹក ដែលអាចនំាឱែយមានជំងឺផែសែងៗ 

និងរហូតដល់ស្លែប់ក៏មាន។

សុវត្ថិភាពចំណីអាហារ

មាតិកា



រោគសញ្ញាទូទៅបំផុតនាជំងឺឆ្លងតមចំណីអាហារ គឺរគនិង/ឬ ក្អួត។ជាមធាយមជំងឺឆ្លងតមចំណីអាហារមានចនោ្លាះពី

មួយទៅពីរថ្ងា។ រោគសញ្ញាផាសាងទៀតរួមមាន ឈឺពោះ ក្តាខ្លួន ចង្អារ ឈឺសនា្លាក់ និងអស់កមា្លាំង។ រយៈពាលជំងឺ

សំងំក្នុងខ្លួន ឬហៅថាពាលវាលាចនោ្លាះពាលពីការប៉ះពាល់ និងការចាប់ផ្តើមកើតមានរោគសញ្ញា មានចាប់ពីពីរបីម៉ាង

ទៅដល់មួយសបា្តាហ៍។ការពុលសាាសដាលបន្លំគុណភាពអាចបណ្តាលឱាយឈឺកាបាលក្អួតពិបាកដកដង្ហើមសន្លប់និង

/ឬរហូតដល់សា្លាប់។

តើជំងឺឆ្លងតាមចំណីអាហារមានរោគសញ្ញេអ្វីខ្លះ?

*តួលាខរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកWHO *តួលាខពីវិទាយាសា្ថានមាគង្គ

ចន្លែះខែមិថុនាឆ្នែំ២០២០ដល់ខែកក្កដាឆ្នែំ២០២១បែជាជនកម្ពជុាចំនួន 
៧០ នាក់បានស្លែប់ដោយសរការពុលសែែស និងសែែថ្នែំ។ ជាក់ស្តែង 
ក្នងុខែឧសភាឆ្នែំ២០២១មានមនុសែស១៣នាក់បានស្លែប់និងជាង៨០នាក់
បានសមែែកពែយាបាលនៅមន្ទីរពែទែយ បនា្ទែប់ពីផឹកសែែសដែលមានលាយ
សរធាតុមែតាណុលក្នុងពិធីបុណែយសពនៅខែត្តពោធិ៍សត់។

ជារៀងរាល់ឆ្នែំនៅទូទំាងពិភពលោកការបរិភោគ 

អាហារដែលមានមែរោគប៉ះពាល់ដល់៖*

នៅបែទែសកម្ពជុារបាយការណ៍ចន្លែះឆ្នែំ២០១៤ 

ដល់ឆ្នែំ២០១៩បានបង្ហែញនូវករណីដូចខាងកែែម៖*

 មនុសាស៦០០លាននាក់ធា្លាក់ខ្លួនឈឺ។

 មនុសាស៤២០.០០០នាក់បានសា្លាប់។

 ខាតបង់អាយុជីវិតមនុសាសរហូតដល់៣៣
លានឆ្នាំ។

 ខាតបង់ទឹកបាាក់១១០ពាន់លានដុលា្លារ
អាមារិកនៅក្នុងផលិតភាពនិងថ្លាពាយាបាល។

 ករណីផ្ទុះជំងឺឆ្លងតមចំណីអាហារចំនួន១៣៥មុខ។

 មាន៥.៨២៥ករណីជាករណីជំងឺឆ្លងតម
ចំណីអាហារ។

 ករណីសា្លាប់មានចំនួន៨១ករណី។

 ករណីពុលសាាសចំនួន៣៨៩ករណីដាលបណ្តាល
ឱាយមនុសាសសា្លាប់៥០នាក់(ឆ្នាំ២០១៥ដល់ឆ្នាំ២០១៧)

ការដាំដុះបេកបដោយសុវត្ថិភាពនិងអនាម័យ

មានវិធីងយៗដែលអ្នកអាចធ្វើបាននៅពែលដាំដុះរកែសាទុកទុកដាក់និងរៀបចំអាហារ 
ដើមែបីរកែសាវាឱែយមានសុវត្ថិភាពពីការចម្លងរោគ។

វិធានការមួយចំនួនដែលអ្នកគួរអនុវត្តដើមែបីដាំដុះដំណាំនិងរៀបចំចំណីអាហារ 
បែកបដោយសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពល្អ៖

ការផលិតអាហារដេលមានសុវត្ថិភាព

អនាម័យផ្ទែល់ខ្លួន
 លាងដាបនា្ទាប់ពីចូលបង្គន់ផ្លាស់ប្តូរកន្ទបទារកឬ
ប៉ះពាល់ជាមួយសត្វសាបទៅតមវិធានការណ៍
អនាម័យរបស់កាសួងសុខាភិបាល។

 ផ្លាស់ប្តូរនិងសមា្អាតសម្លៀកបំពាក់កខ្វក់និង
បោកគក់/ងូតទឹកឱាយបានទៀងទាត់។

 បិទសា្នាមដាច់រលាត់និងរបួស។

១

ទីវាលដែលមានសុវត្ថិភាព
 រកាសាសត្វឱាយនៅកាាទីវាលដាំដុះ។

 ចិញ្ចឹមសត្វនៅទីវាលដាលមានរបងហ៊ុមព័ទ្ធ។

 បាមូលសំរមពីក្នុងនិងជុំវិញចមា្ការ។

២

ជីលាមកសត្វ
 បាើតាជីលាមកសត្វដាលបានធ្វើបាពាឹត្តិកម្មតាឹមតាូវ។

 យកជីលាមកសត្វបាចនៅលើទីវាលមុនពាលដាំដុះ។

 ទុកចោលក្នុងចនោ្លាះពាលសមសាបពីអំឡុងពាលបាច
ជីលាមកសត្វនិងពាលបាមូលផលសាបទៅតម
លក្ខណៈបច្ចាកទាសកសិកម្ម។

៣

 កំណត់បាភពទឹកទំាងអស់ដាលបាើបាាស់ក្នងុទីវាលដំាដុះ។

 ការពារទឹកកុំឱាយមានការបំពុលដោយបាភព
កាកសំណល់កខ្វក់ឬគ្មានអនាម័យ។

 បាើវិធានការតាួតពិនិតាយនៅពាលបាើបាាស់ទឹកកខ្វក់
ឬទឹកដាលមិនសា្គាល់បាភព។

៤ ទឹកសែែចសែព

ឧបករណ៍
 មុននឹងបាើបាាស់ឧបករណ៍បាមូលផលនិងស្តកុទុក
តាវូលាងសមា្អាតដោយទឹកសា្អាតហើយសម្ងតួ
ឧបករណ៍ទំាងនោះ។

 មុនក្នងុអំឡុងពាលនិងកាាយបាមូលផលសូមកំុទុកធុង
ឬបាអប់ដាក់ផលិតផលចោលលើដីពាសវាលពាសកាល។

 សូមកំុឱាយសត្វនិងអ្នកដាលមិនមានភារៈកិច្ចចូលទៅកន្លាង
បាមូលផលនិងកន្លាងរកាសាទុកដាក់ផល។

៥

០៣០២



ការរៀបចំអាហារដេលមានសុវត្ថិភាព

មានវិធានការងយៗដែលអ្នកគួរអនុវត្ត នៅពែលរៀបចំ និងទុកដាក់អាហារ។ វិធានការទាំងនែះមាន 
សរៈសំខាន់ជាពិសែសក្នុងអំឡុងពែលមានការរាតតែបាតជំងឺកូវីដ-១៩ដើមែបីទប់ស្កែត់ការរាតតែបាតជំងឺ 

ខណៈពែលដែលការពារសុខភាពរបស់អ្នកនិងគែួសររបស់អ្នក។

 លាងដាមុនពាលទុកដាក់អាហារនិងអំឡុង
ពាលរៀបចំ។

 សមា្អាតនិងធ្វើអនាម័យលើផ្ទាចង្កាាននិងសមា្ភារៈ
ចម្អិនអាហារនិងឧបករណ៍បាើបាាស់ផ្ទះបាយ
ឱាយបានតាឹមតាូវ។

 រកាសាផ្ទះបាយនិងកន្លាងចម្អិនអាហារកុំឱាយមានសត្វ
ល្អិតនិងសត្វចងាា។

 ទុកដាក់សមា្ភារៈនិងគាឿងផាសំម្ហូបអាហារក្នុងបាអប់
បិទជិត។

រកែសាអនាម័យ១

 ទុកដាក់អាហារឆៅនិងឆ្អិនឱាយដាច់ពីគ្នា។

 បាើបាាស់ឧបករណ៍សមាាប់រៀបចំអាហារឆៅនិង
អាហារឆ្អិនដាច់ដោយឡាកពីគ្នាដូចជាកាំបិតនិង
ជាុញជាដើម។

  រកាសាទុកអាហារឆៅនិងអាហារឆ្អិននៅបាអប់ទុកដាក់
ផាសាងៗគ្នាដើមាបីការពារការចម្លងមារោគទៅវិញទៅមក។

អាហារឆៅនិងអាហារឆ្អិន២

 ចម្អិនម្ហូបឱាយបានហ្មត់ចត់ជាពិសាសគាឿងសមុទា
សាច់បសុសត្វនិងស៊ុត។

 ចម្អនិសុ៊បនិងស្ងារដោយកម្ដារហូតដល់៧០អងាសាសា។

 ចម្អិនសាច់និងបសុសត្វរហូតដល់ទឹកថា្លា។

 តាូវកម្តាអាហារឆ្អិនឱាយបានល្អ។

ចម្អិនឱែយបានតែឹមតែូវ៣

 បាើទឹកសា្អាតឬទឹកចមាាះ។

 លាងបន្លាផ្លាឈើជាមួយទឹកសា្អាត/ទឹកចមាាះ។

 ពិនិតាយកាលបរិច្ឆាទផុតកំណត់និងព័ត៌មានលើ
សមា្ភារៈវាចខ្ចប់។

 ទុកដាក់សមា្ភារៈនិងអាហារឱាយខ្ពស់ពីដីយ៉ាងតិច
៦សង់ទីម៉ាតា។

ទឹកនិងផលិតផលសុវត្ថិភាព៥

 កុំទុកអាហារឆ្អិននៅសីតុណ្ហភាពធម្មតក្នុងរយៈពាល
លើសពីពីរម៉ាង។

 អាហារចម្អិនរួចនិងអាហារងាយខូចគួរដាក់ក្នុង
ទូរទឹកកកភា្លាមៗក្នុងសីតុណ្ហភាពកាាម៥អងាសាសា។

 កម្ដាអាហារឆ្អិនលើសពី៦០អងាសាសាមុនពាលយក
មកបរិភោគ។

 កំុរំលាយអាហារកកនៅសីតុណ្ហភាពធម្មត។គួររំលាយ
អាហារក្នងុទូរទឹកកកឬកញ្ចប់បិទជិតតាាំក្នងុទឹកតាជាក់។

សីតុណ្ហភាព៤

ស្តង់ដាជាតិសមេេប់សុវត្ថិភាពចំណីអាហារ

CamGAP៖ការអនុវត្តកសិកម្មល្អ
បាសិនបើអ្នកបាទះឃើញផ្លាឈើ ឬបន្លាដាលមានសា្លាកសញ្ញា ដូចក្នងុរូបភាពនាះមានន័យថា

ផលិតផលនោះតាូវបានបញ្ជាក់ថាមានសុវត្ថិភាពដោយអាជា្ញាធរពាក់ព័ន្ធ។ កសិករតាូវតាឆ្លងកាត់

ការបណ្តុះបណ្តាល និងការតាួតពិនិតាយយ៉ាងហ្មត់ចត់ដាលមានការទទួលសា្គាល់ មុនពាលកា្លាយ

ជាអ្នកផលិតបទដា្ឋានCamGAP។នាះមានន័យថាអ្នកបាើបាាស់អាចមានអារម្មណ៍ជឿជាក់លើ

សុវត្ថិភាពរបស់ផលិតផល។ការដាក់QR Codeលើកញ្ចប់ឬសមាបកវាចខ្ចប់អនុញ្ញាតឱាយអ្នកបាើ

បាាស់ស្គាននិងតមដានអ្នកផលិតបន្លា និងផ្លាឈើនិងទីតំងរបស់កសិដា្ឋាន។កត្តានាះបង្កើន

ទំនុកចិត្តនិងតមា្លាភាពរវាងអ្នកផលិតនិងអ្នកបាើបាាស់។

CamGAP Logo

ការទិញទំនិញឆ្លេតវេ
ទំនិញវែចខ្ចប់គួរតែភា្ជែប់មកជាមួយស្លែកសញ្ញែតែឹមតែូវដែលផ្តល់ឱែយអ្នកបែើបែែស់ 

នូវព័ត៌មានចាំបាច់ទាំងអស់។ស្លែកសញ្ញែនិងព័ត៌មានទាំងនែះជាមូលដា្ឋែន 

ចែបាស់លាស់ដល់ការសមែែចចិត្តទិញរបស់អ្នក។សូមបែុងបែយ័ត្ន 

ចំពោះព័ត៌មានដែលមានលើសមា្ភែរៈវែចខ្ចប់រួមមាន៖

ទីតាំងផលិត

គែឿងផែសំ

ព័ត៌មានអំពីអាហារូបត្ថម្ភ

កាលបរិច្ឆែទផុតកំណត់

បច្ចុបែបន្ននែះមានស្តង់ដាជាតិអាហារសុវត្ថិភាពនៅកម្ពុជាចំនួនពីរដែលទាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាពចំណី 

អាហារ។ រាល់ផលិតផលដែលមានវាយតែែពីវិញ្ញែបនបតែណាមួយ មានន័យថជាការធានាដល់ 

របៀបដាំដុះបែមូលនិងរកែសាទុកចំណីអាហារនះ។

០៥០៤



ការក្លេងបន្លំចំណីអាហារ

តើអ្វីជាការក្លេងបន្លំចំណីអាហារ?
ការក្លែងបន្លំចំណីអាហារកើតមានឡើងនៅពែលដែលចំណីអាហារ ឬភែសជ្ជៈតែូវបានលក ់

តាមរបៀបដែលបំភាន់អ្នកបែើបែែស់ដោយចែតនាលើគុណភាព ឬព័ត៌មាន ដើមែបីទទួលបាន 

ផលចំណែញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។

ការលាយបន្ថែម៖ការលាយវត្ថុរាវមានតម្លែខ្ពស់ 
ជាមួយនឹងអង្គធាតុរាវដែលមានតម្លែទាប។

ទមេង់ក្លេងបន្លំចំណីអាហារ
ដេលពេញនិយមរួមមាន៖

កសិកម្មសរីរាង្គកម្ពុជាCAM ORGANIC 

ការផ្លែស់ប្តូរ៖ការបែើធាតុផែសំផែសែងទៀតជំនួស 
ធាតុផែសំដែលមានតម្លែខ្ពស់។

ការលាក់បាំង៖ការលាក់គុណភាពទាប 
របស់គែឿងផែសំ។

ការបិទស្លែកដែលនាំឱែយមានការយល់ចែឡំ៖ 
ការបិទស្លែកក្លែងកា្លែយនៅលើសមែបកវែចខ្ចប់
ដើមែបីផលចំណែញផ្នែកសែដ្ឋកិច្ច។

ការក្លែងបន្លំមា៉ែក៖ការចម្លងមា៉ែកយីហោ 
ការវែចខ្ចប់ឬរូបមន្តដើមែបីទទួលបាន 
ផលចំណែញផ្នែកសែដ្ឋកិច្ច។

ដឹងពីសិទ្ធិរបស់អ្នក

តើអ្នកដឹងទែថចែបាប់ និងបទដា្ឋែនគតិយុត្តផែសែងៗ ការពារនូវសុខុមាលភាព និងសុវត្ថិភាព 
អាហារលើចានរបស់អ្នក? មានស្ថែប័នផែសែងៗផងដែរ ដែលអនុវត្តចែបាប់ទាំងនែះតាមរយៈ 
ការចុះតែតួពិនិតែយចំណីអាហារ និងដោះសែែយបណ្តងឹតវ៉ាែទាក់ទងនឹងសុវត្ថភិាពចំណីអាហារ 
ពីអ្នកបែើបែែស់និងសធារណជនដើមែបីធានាថអ្នកផលិតនិងអ្នកលក់គោរពតាមចែបាប់។

អនុកែឹតែយស្តីពីការរៀបចំនិងការបែពែឹត្តរបស់កែសួងសុខាភិបាល

ចែបាប់ស្តីពីការគែប់គែងគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពផលិតផលនិងសែវាកម្ម

អនុកាឹតាយនាះចាត់ទុកកាសួងសុខាភិបាលថាជាអាជា្ញាធរសំខាន់ ដាលធានាថាអាហាររបស់អ្នកមានសុវត្ថិភាព។

កាសួងសុខាភិបាលមានសមត្ថកិច្ចរៀបចំនិងពិនិតាយនីតិវិធីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ។

ចាបាប់នាះការពារសុខភាពអ្នកបាើបាាស់តមរយៈបាពន័្ធសវុត្ថភិាពចណំីអាហារផាសាងៗរមួបញ្ចលូទាំងសិទ្ធិអ្នកបាើបាាស់

ការដាក់សា្លាកគុណភាពនិងការក្លាងបន្លំពាណិជ្ជកម្ម។យោងតមមាតាាទី២៧ចាបាប់នាះក៏គាប់គាងការតាួតពិនិតាយ

គុណភាពនិងសុវត្ថិភាពលើផលិតផលទំនិញនិងសាវាដាលចាត់វិធានការដោយកាសួងពាណិជ្ជកម្ម។គោលដៅ

ចុងកាាយរបស់ចាបាប់នាះ គឺផ្តល់ជូនអ្នកបាើបាាស់នូវសិទ្ធិទទួលបានផលិតផលមានសុវត្ថិភាព និងព័ត៌មានដាល

អាចទុកចិត្តបាន។

នេះគឺជាចេបាប់សំខាន់ៗដេលការពារចំណីអាហារនិងអ្នកបរិភោគ៖

ចែបាប់ស្តីពីស្តង់ដារកម្ពុជា
ចាបាប់នាះធានាដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយស្មើភាពនិងមានគោលបំណងធ្វើឱាយបាសើរឡើងនូវគុណភាពផលិតផល

និងសាវាកម្ម ខណៈពាលដាលបង្កើនការការពារអ្នកបាើបាាស់។កាុមបាឹកាសាស្តង់ដារជាតិ និងវិទាយាសា្ថានស្តង់ដារកម្ពជុា

ទទួលបន្ទុកអនុវត្តចាបាប់នាះ។

វិធានកសិកម្មសរីរង្គកម្ពជុាគឺជាបទដា្ឋានជាតិអាហារសុវត្ថភិាពមួយផាសាងទៀតដាលធានាគុណភាព

និងសុវត្ថិភាពក្នុងផលិតកម្មនិងការកាច្នាបឋម ដំណំសាបៀង និងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មផលិតផល

កសិកម្មសរីរង្គ។គោលការណ៍ណានាំនាះ ទើបតាដាក់អនុវត្តក្នុងខាមាសាឆ្នាំ២០២០ ប៉ុណ្ណាះ

ដាលស្ថិតក្នុងដំណក់កាលដំបូងនៅឡើយ។ ផលិតផលដាលបានទិញដោយមានរូបភាពនិង

សា្លាកសញ្ញាគឺជាការធានាថាផលិតផលទាំងនាះតាូវបានដាំដុះតមស្តង់ដារដាលមានគុណភាព

ខ្ពស់សមសាបតមគោលការណ៍ណានាំសរីរង្គជាតិនិងអន្តរជាតិ។

០៧០៦



អគ្គនាយកដា្ឋែនការពារអ្នកបែើបែែស់កិច្ចការបែកួតបែជែងនិងបង្កែែបការក្លែងបន្លំ(ក.ប.ប.)

វិទែយាស្ថែនស្តង់ដារកម្ពុជា(ISC)

ការិយាល័យសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ

អគ្គនាយកដា្ឋែនកសិកម្ម(GDA)

អគ្គនាយកដា្ឋានក.ប.ប.អនុវត្តការសាាវជាាវរៀបចំកសាងគោលនយោបាយនិងផានការយុទ្ធសាសា្ត តាួតពិនិតាយ

ទំនិញនិងសាវាដើមាបីធានាគុណភាពសុវត្ថិភាពនិងសុខុមាលភាពដល់អ្នកបាើបាាស់។ក.ប.ប.រឹបអូសចំណីអាហារ

ដាលមានមា៉ាកយីហោនាំឱាយយល់ខុស ក្លាងកា្លាយ គ្មានសុវត្ថិភាព និងអាហារគ្មានគុណភាព។លើសពីនាះ ក.ប.ប. ក៏

ដោះសាាយបណ្តឹងអំពីការក្លាងបន្លំចំណីអាហារផងដារ។

បាតិបត្តិការស្ថិតកាាមកាសួងឧសាសាហកម្មវិទាយាសាស្តាបច្ចាកវិទាយានិងនវានុវត្តន៍វិទាយាសា្ថានស្តង់ដារកម្ពុជាគឺជាសា្ថាប័ន

ជាតិដាលទទួលខុសតាូវលើការកំណត់ស្តង់ដារ  និងគោលការណ៍ណានាំសមាាប់ផលិតផលក្នុងបាទាសកម្ពុជា។

វិទាយាសា្ថាននាះក៏តាួតពិនិតាយវិញ្ញាបនបតាផងដារនិងធានាថាសុវត្ថិភាពផលិតផលតាូវបានបាកាន់ខា្ជាប់។

ការិយល័យសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ ស្ថិតកាាមនាយកដា្ឋានឱសថ និងអាហាររបស់កាសួងសុខាភិបាល។ ទីភា្នាក់ងារ

នាះ គាប់គាងភោជនីយដា្ឋាន និងអ្នកលក់អាហារផាសាងទៀត។ ការិយល័យសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ ក៏ជាសមាជិកនា

បណ្តាញអាជា្ញាធរសុវត្ថិភាពចំណីអាហារអន្តរជាតិ ដាលជាបណ្តាញស្ម័គាចិត្តសកលមួយនាអាជា្ញាធរជាតិនានា មាន

តួនាទីធ្វើការងារលើសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ។

អគ្គនាយកដា្ឋានកសិកម្មទទួលបន្ទុកលើការគាប់គាងនិងតាួតពិនិតាយគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពកសិផលធានាសន្តិសុខ

សាបៀងនិងលើកទឹកចិត្តឱាយមានការធ្វើពិពិធកម្មកសិកម្ម។ អគ្គនាយកដា្ឋានកសិកម្មទទួលខុសតាូវលើការអនុវត្តយន្តការ

គាប់គាងការអនុវត្តកសិកម្មល្អ (CamGAP) និងការចាញវិញ្ញាបនបតាសមា្គាល់ការអនុលោមតមCamGAP។

www.ccfdg.gov.kh 023 231 856 / 092 830 856  contact.info@ccfdg.gov.kh

www.isc.gov.kh 023 428 745 discinfo@camnet.com.kh

www.ddfcambodia.com 023 880 248 / 023 883 025 edb.ddf@online.com.kh

www.gda.maff.gov.kh

023 888 427 

info.gdamaff@gmail.com

ចែបាប់សុវត្ថិភាពចំណីអាហារ
សាចក្តីពាាងចាបាប់នាះតាូវបានរៀបចំឡើងក្នុងឆ្នាំ២០១៥ហើយបនា្ទាប់ពីមានការកាសមាួលជាចាើនដងរួចមកចាបាប់នាះ

តាូវបានរំពឹងថានឹងអនុម័តនៅឆ្នាំ២០២២នាះ។ ចាបាប់នាះមានគោលបំណងបង្កើតបាព័ន្ធសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ ដើមាបី

ការពារសុខភាពអ្នកបាើបាាស់តមរយៈការទប់សា្កាត់ ការគាប់គាង និងការលុបបំបាត់ការបំពុលនិងគាាះថា្នាក់នានា

ដាលទាក់ទងនឹងចំណីអាហារ។ ចាបាប់នាះគាបដណ្តប់លើអាហារកាច្នា និងមិនទាន់កាច្នា ក៏ដូចជាកសិដា្ឋានទាំងមូល

រហូតដល់ចងា្វាក់ផលិតកម្មអាហារ។

ចែបាប់ស្តីពីការការពារអ្នកបែើបែែស់
ចាបាប់នាះមានគោលបំណងធានាឱាយមានកិច្ចការពារអ្នកបាើបាាស់និងលើកកម្ពស់ការបាកួតបាជាងដោយសុចរិតនៅ

កម្ពជុា។ចាបាប់នាះការពារសិទ្ធិនិងផលបាយោជន៍របស់អ្នកបាើបាាស់និងធានាឱាយអ្នកបាើបាាស់និងពាណិជ្ជករធ្វើសកម្មភាព

ជាមួយគ្នាដោយមានទំនុកចិត្ត។ចាបាប់នាះក៏មានចាងផងដារអំពីបទដា្ឋានព័ត៌មានសមាាប់អ្នកបាើបាាស់ដោយតមាូវឱាយ

កាុមហ៊ុនអាជីវកម្មលាតតាដាងនូវព័ត៌មានអបាបបរមាដល់អ្នកបាើបាាស់ដូចជាការដាក់សា្លាកសញ្ញាជាដើម។

ខាងកេេមនេះជាសា្ថេប័នសំខាន់ៗដេលធានាថាចំណីអាហាររបស់អ្នកមានសុវត្ថិភាព៖
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