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ឧបសមព័នន 

 

ឧបសមព័នន 1៖ បញ្ជ ីល ម្ ះជីលដលានអនុញ្ញដ ត និងសមាសភាគបលងាើនជីវជាតិដីសរមាប់
ផលិតរមមដំណំាអាហាររសិរមមសររីាងគ។ 

ឧបសមព័នន 2៖ បញ្ជ ីល ម្ ះថ្ប ំការពារដំណំាលដលានអនុញ្ញដ ត ររុខនិយតររ និងរបរពឹតថរមម
រគាប់ពូជសរមាប់ផលិតរមមចំណី្អាហារសររីាងគ 

ឧបសមព័នន 3៖ បញ្ជ ីល ម្ ះសារធាតុបលនទមលដលានអនុញ្ញដ ត សារធាតុជំនួយការលរនចប
សរមាប់ផលិតរមមចំណី្អាហារសររីាងគ 

ឧបសមព័នន 4៖ បញ្ជ ីល ម្ ះថ្ប ំសមាអ តឧបររណ៍្ និងថ្ប ំសមាល ប់លមលរាគលដលានអនុញ្ញដ ត 
លដលអាចប៉ះពាល់លដាយផ្ទធ ល់ជាមួយនឹងចំណី្អាហារ សរមាប់ផលិតរមមចំណី្អាហារសររីា
ងគ 

ឧបសមព័នន 5៖ លគាលការណ៍្លណ្នំាសរមាប់ការវាយតនមលធាតុចូលបលនទមលលើរសិរមមសររីាងគ 

ឧបសមព័នន 6៖ លគាលការណ៍្លណ្នំាសរមាប់ការវាយតនមលសារធាតុបលនទម និងសារធាតុ
ជំនួយការលរនចបសរមាប់ការលរនចបសររីាងគ 
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1. សស្ចកី្ដសផីើម 
 

1.1. បទដាឌ នសរមាប់ផលិតរមមដំណំាសររីាងគលៅរបុងរបលទសរមពុជា 

សថង់ដារទំងលនះ ានលរៀបចំលឡើងរបុងលគាលបំណ្ងផឋល់ជាអភិររមឯរភាពចំលពាះ
លរខខណ្ឍ តរមូវលដលគំារទផលិតរមម ការដារ់សាល រសញ្ញដ  និងការអះអាងសរមាប់ចំណី្
អាហារផលិតតមលបប 
សររីាងគ។ 

សថង់ដារទំងលនះមានលគាលបំណ្ងដូចខាងលរកាម៖ 

 លដើមផីការពារអបរលរបើរាស់ពីការឆលារ និងការលរលងបនលំលៅលលើទីផារ និងអះអាងលលើ
ផលិតផលលដាយគាម នភ័សថតុងបញ្ញជ រ់ 

 ការពារផលិតររផលិតផលសររីាងគពីការធានាអះអាងខុសននរសិផលលផសងលទៀតថ្
ជា ផលិតផលសររីាងគ 

 លដើមផីធានាថ្រគប់ដំណារ់កាលននផលិតរមម ការលរៀបចំ ការររាទុរ 
ការដឹរជញ្ជូ ន និងការលធវើទីផារ រតូវសទិតលរកាមរមមវធីិរតួតពិនិតយនផធរបុង (របស់អងគ
ភាពលដលរបតិបតថិររជាសមាជិរ) និងអនុលលាមតមសថង់ដារទំងលនះ 

 លដើមផីបនសុបីញ្ដតថិសរមាប់ផលិតរមម រមមវធីិលផធៀងផ្ទធ ត់ ការរំណ្ត់អតថសញ្ញដ ណ្ និង
ការបិទសាល រសញ្ញដ លលើរសិផលដំាដុះតមលរខណ្ៈសររីាងគ 

 លដើមផីររា និងបលងាើនសមតទភាពរបព័ននរសិរមមសររីាងគលៅរបុងរបលទសរមពុជាលដើមផីរមួ
ចំលណ្រ ដល់ការអភិររសរបុងស្សររ និងសរល។ 

សថង់ដារលនះមិនប៉ះពាល់លៅដល់ការអនុវតថននការលរៀបចំរតឹតផតិ និងវធិានលមអិតលផសងលទៀត
លដលតរមវូលដាយអងគភាពសមាជិររបស់សមាគមរសិរមមសររីាងគរមពុជា (COrAA) លដើមផីររា
ភាពអាចលជឿទុរចិតថរបស់អបរលរបើរាស់ និងការពារពីការអនុវតថលរលងបនលំលឡើយ។ 

ឯរសារលនះតរមវូឲ្យមានការលរលមអ និងលធវើបចចុបផនបភាពជារបចំាលដើមផីពិចារណាលលើវឌណន
ភាពបលចចរលទស និងបទពិលសាធន៍របុងការអនុវតថ។ 

 

សថង់ដារទំងលនះានរំណ្ត់លគាលការណ៍្ផលិតរមមដំណំាសររីាងគលៅរសិដាឌ ន ដំណារ់
កាល លរៀបចំ ររាទុរ ដឹរជញ្ជូ ន បិទសាល រសញ្ញដ  និងលធវើទីផារ និងផឋល់ការបង្កា ញនូវធាតុ
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ចូលលដលានអនុវតថសរមាប់ការដារ់ជី ការលធវើដី ការលរលមអដី និងរគប់រគងសតវលអិតចនរង 
និងជំងឺលផសងៗ។ 
សរមាប់លគាលបំណ្ងបិទសាល រសញ្ញដ  ការលរបើរាស់វារយសពធលដលបញ្ញជ រ់អំពីវធីិសាស្រសថ
ផលិតរមម សររីាងគ អាចលរបើរាស់ានលតចំលពាះផលិតផលលដលទទួលានពីផលិតររលរកាម
ការរតតួពិនិតយ របស់អងគភាពសមាជិរលតបុ៉លណាត ះ (ឧ. សមាគមរសិររ/អបរដំាដុះដំណំាសរ ី
រាងគ) ឬលដាយផ្ទធ ល់លដាយ COrAA (រររមែុ៊ន ។ល។) 

រសិរមមសររីាងគគឺជាវធីិសាស្រសថវសិាលគមទូលំទូលាយមួយលដលគំារទដល់បរសិាទ ន។ 
របព័ននផលិតរមមសររីាងគគឺលផអរលលើលគាលការណ៍្ផលិតរមមជារ់លារ់ និងចាស់លាស់ 
លដាយមានលគាលបំណ្ងលធវើជារបព័ននលអរូរសិរមមររមិតខពស់បំផុត លដលផឋល់របលោជន៍
ដល់សងគម លសដឌរិចច និងធានានិរនថរភាពលសដឌរិចច។ លរខខណ្ឍ តរមូវចំណី្អាហារផលិត
តមលបបសររីាងគ មានលរខណ្ៈខុសគាប ពីផលិតរមមរសិរមមលផសងលទៀត លដលរបុងលនាះនីតិវធីិ
ផលិតរមមគឺជាលផបរសបូលននការរំណ្ត់ អតថសញ្ញដ ណ្ និងការបិទសាល រសញ្ញដ  និងការ
អះអាងសរមាប់ ផលិតផលទំងលនះផងលដរ។ 

“សររីាងគ” គឺជាវារយសពធលៅលលើសាល រសញ្ញដ លដលមានន័យថ្ផលិតផលរតូវានផលិតលឡើង
លដាយអនុលលាមតមសថង់ដារផលិតរមមសររីាងគ និងលផធៀងផ្ទធ ត់លដាយសមាគមអបរផលិ
តដំណំា សររីាងគ ឬ អងគភាពសមាជិររបស់ COrAA ។ រសិរមមសររីាងគគឺលផអរលលើការររមិត
ជាអបផបរមាននការលរបើរាស់ធាតុចូលខាងលរៅ ការបលញ្ច ៀសការលរបើរាស់ជីសំលោគ និង
ថ្ប ំសមាល ប់សតវលអិត ចនរង។ ទមាល ប់អនុវតថរសិរមមសររីាងគមិនអាចធានាថ្ផលិតផលគាម ន
សំណ្ល់គីមីទំងស្សរងលនាះលទ លដាយសារលតការបំពុលបរសិាទ នទូលៅ។ លទះជាោ៉ងណារ៏
លដាយ មានវធីិសាស្រសថមួយចំនួនលដលរតូវានលរបើរាស់លដើមផីកាត់បនទយការបំពុលខយល់ ដី 
និងទឹរ។ អបរចាត់លចង អបរលរនចប និងអបរលរ់រាយចំណី្អាហារសររីាងគ លគារពានោ៉ង
ខាជ ប់ខជួនតមសឋង់ដារលដើមផីររាសុររិតភាពននផលិតផលរសិរមមសររីាងគ។ លគាលបំណ្ង
ចមផងននរសិរមមសររីាងគគឺលដើមផីបលងាើនសុខភាព និង ផលិតភាពរបស់សែគមន៍លដពឹង
លផអរគាប លៅវញិលៅមររបស់ភាវៈរស់លៅរបុងដី ររុខជាតិ សតវ និងមនុសស។ 

រសិរមមសររីាងគសំលដដល់របព័ននរគប់រគងផលិតរមមសនថនិយម លដលលលើររមពស់ និង
បលងាើនររមិតសុខភាពរបព័ននលអរូរសិរមម របុងលនាះរាប់បញ្ចូ លទំង ជីវៈចរមរះ វដឋជីវសាស្រសថ 
និងសរមមភាពជីវសាស្រសថដី។ រិចចការលនះសលរមចានលដាយការលរបើរាស់ របសិនលបើអាច
វធីិសាស្រសថវបផធម៌ ជីវសាស្រសថ និងលមកានិច លៅលពលរតូវលរបើរាស់សារធាតុសំលោគ លដើមផី
បំលពញមុខង្ករជារ់លារ់មួយចំនួនលៅរបុងរបព័ននលនះ។ ទមាល ប់អនុវតថរគប់រគងអាចខុសៗគាប
លដើមផីសលរមចឲ្យាននូវរបព័ននសរមបខលួនលៅរបុងមូលដាឌ ន។ 
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ទសសនាទនទំនារ់ទំនងជិទសបិទនរវាងអបរលរបើរាស់ និងផលិតររលនះ គឺជាទមាល ប់អនុវតថ
លដលានបលងាើតលឡើងអស់រយៈលពលយូរអលងវងមរលែើយ លដលបចចុបផនបរតូវលរបើរាស់លៅ
របុងបណាឋ របលទសមានរារ់ចំណូ្លទប សរមាប់ការផគត់ផគង់ទីផាររបុងស្សររ។ លគាន
បលងាើតរមមវធីិរតតួពិនិតយជលរមើសលផសងលទៀត សរមាប់ទីផាររបលភទលនះ លែើយជាពិលសស
លៅរបុងររណី្ផលិតរមមរបស់របជារសិររខាប តតូចផងលដរ។ សមាគមរសិរមមសររីាងគរមពុជា 
(COrAA) ានទទួលយរ “រមមវធីិបញ្ញជ រ់ជាជលរមើស” លនះ សរមាប់ការអភិវឌណទីផាររបុងស្សរ
រ។ ផលិតផលរបស់ផលិតររលដលរំពុងទទួលានការបញ្ញជ រ់លដាយមន្រនថីបញ្ញជ រ់លដល
មានការទទួលសាគ ល់ជាអនថរជាតិរ៏រតូវានទទួលយរលៅរបុងរមមវធីិរបស់ COrAA ផងលដ
រ។ 

 

1.2. វសិាលភាព និងលគាលបំណ្ង 

សថង់ដារទំងលនះ ពណ៌្នាអំពីលរខខណ្ឍ តរមូវសរមាប់ផលិតរមមសររីាងគ លដលរគបដណ្ឋ ប់
លលើដំណំានានា (រាប់បញ្ចូ លទំងផសតិ) ផលិតរមម ធាតុចូលពាណិ្ជចរមម រ៏ដូចជាការលរនចប 
និងការដារ់សាល រសញ្ញដ លលើផលិតផលលដលានផលិតលចញពីសរមមភាពទំងលនះផងលដរ។ 
សថង់ដារលនះផឋល់នូវយនថការរបុងការរំណ្ត់ការរពឹំងទុរសរមាប់ផលិតរមមសររីាងគ។ លៅ
លពលមានការអនុលលាមតមានរតឹមរតូវ សថង់ដារលនះរ៏អាចឲ្យផលិតររបិទសាល រសញ្ញដ
របស់ខលួនជាផលិតផលសររីាងគផងលដរ។ សថង់ដារលនះមិនានរគបដណ្ឋ ប់លលើនីតិវធីិសរមាប់
ការលផធៀងផ្ទធ ត់ ដូចជា អធិការរិចច ឬការបញ្ញជ រ់ផលិតផលលឡើយ។ 

សថង់ដារលនះរតូវានបលងាើតលឡើងលដាយមានការលណ្នំាឲ្យអនុវតថតមលគាលបំណ្ងដូចខាង
លរកាមសរមាប់ការដំាដុះដំណំាសររីាងគ៖ 

 លរបើរាស់របព័ននរគប់រគងសររីាងគតមរបព័ននលអរូឡូសីុរយៈលពលលវង 

 ធានាគុណ្ភាពដីតមរបព័ននលអរូឡូសីុរយៈលពលលវង 

 លចៀសវាង/កាត់បនទយការលរបើរាស់ធាតុចូលសំលោគលៅរគប់ដំណារ់កាលននលខសស
ង្កវ រ់ផលិតផលសររីាងគ និងការរបឈមរបស់មនុសស និងបរសិាទ នលៅនឹងថ្ប ំគីមីអាច
មាន លរគាះថ្ប រ់ជារបចំា។ 

 កាត់បនទយការបំពុល និងការលធវើឲ្យធាល រ់ចុះគុណ្ភាពននអងគភាពផលិតរមម/លរនចប និង
បរសិាទ នលៅជំុវញិពីសរមមភាពផលិតរមម/លរនចប។ 

 ហាមមិនឲ្យលរបើរាស់បលចចរវទិាគាម នការបញ្ញជ រ់អះអាង មិនលមនធមមជាតិ និងលរគាះ
ថ្ប រ់ជារ់លារ់មួយចំនួនពីរបព័នន។ 
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 លចៀសវាងការបំពុលពីបរសិាទ នលៅជំុវញិ។ 

 ររាសុររិតភាពសររីាងគលពញលខសសង្កវ រ់ផគត់ផគង់ទំងមូល។ 

 ផឋល់អតថសញ្ញដ ណ្សររីាងគលៅរបុងលខសសង្កវ រ់ផគត់ផគង់។ 

របព័ននដំាដុះ និងសថង់ដារសររីាងគរំពុងមានការវវិតថជាប់រែូតលដើមផីលឆលើយតបលៅតម
លរខខណ្ឍ ចំលណ្ះដឹង ផលិតរមម និងទីផាររំពុងលតមានការផ្ទល ស់បឋូរនាលពលបចចុបផនប។ នា
លពលអនាគត លគានពាការណ៍្ថ្ វសិាលភាពននសឋង់ដារលនះ អាចនឹងពរងីរឲ្យកាន់លត
ទូលំទូលាយលដើមផរីាប់បញ្ចូ ល បសុសតវ ជលវបផរមម វាយនភ័ណ្ឍ  និងរបលភទផលិតរមម
លផសងលទៀត រ៏ដូចជាដារ់បញ្ចូ លលរខខណ្ឍ តរមវូបលនទមលទៀតលដើមផបីលងាើនការររាឲ្យាននូវ
លគាលបំណ្ងខាងលលើ និងលគាលបំណ្ងបលនទមលផសងលទៀតលដលអាចមានសរមាប់ការដំាដុះ
ដំណំារសិរមម។ 

 

1.3. ការដំាដុះដំណំាសររីាងគ និងនិរនថរភាព 

វធីិសាស្រសថដំាដុះតមលបបរបនពណី្លៅរបុងរបលទសរមពុជាមានភាពសីុគាប ោ៉ងខាល ំងជាមួយ
នឹងគុណ្តនមល និងលគាលបំណ្ងននការដំាដុះដំណំាសររីាងគ។ របព័ននផលិតរមម និងលរនចប
ដំណំាសររីាងគ គឺអាស្ស័យលលើការលរបើរាស់ធនធានធមមជាតិ ជីវសាស្រសថ រលរើតលឡើងវញិ និង
បលងាើតលឡើងវញិាន។ រសិរមមសររីាងគ ររានូវសារជាតិដីដំបូងលឡើងតមរយៈការលរនចប
លឡើងវញិនូវសារធាតុសររីាងគ។ អតទិភាពសារជាតិចិញ្ច ឹមគឺពឹងលផអរជាចមផងលលើសរមមភាពនន
សារពាងគកាយលៅរបុងដី។ សតវលអិតចនរង ជំងឺ និងលមម ចនរងរតូវានរគប់រគងដំបូងលឡើយ
តមទមាល ប់អនុវតថលបបបុរាណ្។ ចំណី្អាហារនិងផលិតផលសររីាងគលផសងលទៀតរតូវានផលិ
តពីលរគឿងផសផំលិតតមលរខណ្ៈសររីាងគលដលានលរនចបដំបូងលឡើងតមមលធាាយ
ជីវសាស្រសថ គីមីសាស្រសថ និងរបូសាស្រសថ។ 

COrAA លមើលលឃើញអតទរបលោជន៍ជាលរចើនពារ់ព័នននឹងការទទួលយរកាន់លតលរចើនលឡើងនូវ
ផលិតរមមសររីាងគ លរៅពីការបលងាើនឱកាសពាណិ្ជជរមម។ អតទរបលោជន៍ទំងលនះ រមួមានដូច
ខាងលរកាម៖ 

 និរនថរភាពលសដឌរិចច 

 លរនចបលឡើងវញិនូវសារធាតុចិញ្ច ឹមជំនួសឲ្យការលរបើរាស់ធាតុចូលពីខាង
លរៅ 

 ការពារការបំពុលគីមីចំលពាះដី ទឹរ និងខយល់ 

 លលើររមពស់ជីវៈចរមរះ 
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 បលងាើនសារជាតិដី និងការបលងាើតជីដី 

 ការពារការែូរលរចាះ និងការហាប់ដី 

 លលើររមពស់ការលរបើរាស់ថ្មពលរលរើតលឡើងវញិ 

 និរនថរភាពសងគម 

 គំារទផលិតរមមរគប់រគាន់សរមាប់ការរស់លៅ និងការបលងាើតរារ់ចំណូ្ល
សរមាប់រសិររខាប តតូច 

 ផឋល់ចំណី្អាហារលដលមានសុវតទិភាព និងសុខភាព 

 គំារទដល់ការទទួលយរលរខខណ្ឍ ការង្ករលអ 

 រសាងបលនទមលលើចំលណ្ះដឹងរបុងស្សររ និងលបបបុរាណ្។ 

 និរនថរភាពលសដឌរិចច 

 ជួយរសិររឲ្យបលងាើនទិនបផលលដលលពញចិតថ និងអាចលជឿជារ់ាន 

 ជួយកាត់បនទយររមិតពឹងលផអរលលើ និងនលលចំណាយទបលលើធាតុចូលពារ់
ព័ននពីខាងលរៅ 

 លលើររមពស់ពិពិធរមមដំណំាលដើមផបីលងាើនសនថិសុខរារ់ចំណូ្ល 

 លលើររមពស់ការបលនទមគុណ្តនមលលលើផលិតផលតមរយៈការបលងាើនគុណ្
ភាព និងការលរនចបលៅរសិដាឌ ន 

 លលើររមពស់ការទទួលយររបព័ននដំាដុះរគប់រគាន់លដើមផីបលងាើនលទនភាព
រារ់ចំលណ្ញរមួ និងភាពរបរួតរបលជង។ 

 

1.4. ឯរសារលោងបទដាឌ ន 

សថង់ដារសររីាងគតំបន់អាសីុលនះ មានបញ្ដតថិពីឯរសារផសពវផាយលផសងលទៀត។ ឯរសារ
លោងមិនចុះកាលបរលិចឆទសំលដដល់សំលៅលរសរមួលចុងលរកាយបំផុតននឯរសារ
ផសពវផាយដូចខាងលរកាម៖ 

 សថង់ដារមូលដាឌ ន IFOAM សរមាប់ផលិតរមម និងការលរនចបសររីាងគ រំលណ្ឆ្ប ំ2005។ 

 CAC/GL 32, រូឌិរ Alimentarius – លគាលការណ៍្លណ្នំាសរមាប់ផលិតរមម ការលរនចប 
ការដារសាល រសញ្ញដ  និងការលធវើទីផារចំណី្អាហារលដលានផលិតតមលបបសររីាងគ។ 
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 EquiTool ឧបសមព័នន 2 – លគាលបំណ្ងរមួ និងលរខខណ្ឍ តរមូវសរមាប់សថង់ដារសររីាងគ 
(COROS) ឆ្ប ំ2012។ 

ចូររត់សមាគ ល់ថ្អនុលលាមភាពតមបទបផញ្ដតថិជាតិ និងអនថរជាតិពារ់ព័នន ដូចជា បទ
បផញ្ដតថិសឋីពីសុវតទិភាពចំណី្អាហារ រតវូមានសុពលភាពលុបលលើលរខខណ្ឍ តរមូវននសឋង់
ដារសររីាងគទំងលនះ។ 

 

1.5. វារយសពធ និងនិយមន័យ 

 
សារធាតុបលនទម ជាសារធាតុមួយលដលរតវូានបលនទមលលើផលិតផលានលរនចបសរមាប់

លគាលបំណ្ងបលចចរវទិា និងកាល យជាសមាសភាគននផលិតផលសលរមច 
និង/ឬមានឥទនិពលលលើលរខណ្ៈចរតិលលើផលិតលនាះ។ 

រាំង ជារាំងរារាងំ ឬបង្កអ រ់ការចល័តសារធាតុហាមឃាត់ពីតំបន់លៅជិតខាង
មរលលើឬកាត់តមទីតំងមួយ។ 

ធាតុចូលលដល
អាចបំលបរធាតុ
ាន 

ធាតុចូលលដលមានសារធាតុធមមជាតិលដលអាចរតូវបំលបរធាតុានលដាយ
ារ់លតរ ី ឬមលធាាយជីវសាស្រសថលផសងៗ រាប់បញ្ចូ លទំង ជីរំបុ៉ស ជី
នបតង សំណ្ល់ររុខជាតិ និងសំណ្ល់សតវ។ 

ជីវៈចរមរះ ចរមរះភាពននទរមង់សតវមានជីវតិ និងរបលភទរបព័ននលអរូលៅលលើលផនដី 
លដលរបុងលនាះរាប់បញ្ចូ លទំង ចរមរះភាពលសន (ឧ. ភាពចរមរះននពពួរ
សតវ) ភាពចរមរះននពពួរសតវ (ឧ. ចំនួន និងភាពចរមរះននពពួរសតវ) និង
ភាពចរមរះននរបព័ននលអរូ (ចំនួនសរបុននរបលភទរបព័ននលអរូ)។ 

ការបង្កា ត់ពូជ ជាការលរជើសលរ ើសររុខជាតិ ឬសតវមរបង្កា ត់ពូជ និង/ឬអភិវឌណបលនទមលលើ
លរខណ្ៈចរតិលដលចង់ានលលើរូនជំនាន់លរកាយរបស់វា។ 

តំបន់រទនាប់ ជាតំបន់លដលានរំណ្ត់សមាគ ល់រពំលដនចាស់លាស់លដលមានរពំ
របទល់ជាប់នឹងទីតំងផលិតរមមសររីាងគ លដលរតូវានបលងាើតលឡើងលដើមផី
រំណ្ត់ររមិតលរបើរាស់នន ឬការប៉ះពាល់ជាមួយនឹងសារធាតុហាមឃាត់
ពីទីតំងលៅជាប់គាប លនាះ។ 

ភាប រ់ង្ករជំងឺ
មហាររី 

ជាសារធាតុលរើតលឡើងលដាយធមមជាតិ ឬរបឌិតលឡើងលដលអាចអភិវឌណលៅ
ជា ឬបងាឲ្យមានជំងឺមហាររី។ 

ការបញ្ញជ រ់ ជានីតិវធីិផឋល់ការធានាជាលាយលរខណ៍្អរសរ និងានអនុម័តលដលអាច
លជឿជារ់ានដល់របតិបតថិររ ឬរររមរបតិបតថិររ ថ្តមវធីិសាស្រសថលដល
ានរំណ្ត់ចាស់លាស់លដើមផីវាយតនមលថ្របតិបតថិរររំពុងផលិត
ផលិតផលណាមួយជារ់លារ់លដាយអនុលលាមតមលរខខណ្ឍ តរមូវ ឬសឋ
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ង់ដារានរំណ្ត់ជារ់លារ់ពិតរារដលមន។ 

អងគភាពផឋល់
ការបញ្ញជ រ់ (សរី
រាងគ) 

ជាអងគភាពលដលទទួលខុសរតូវលលើការលផធៀងផ្ទធ ត់ថ្ផលិតផល លដលរតូវ
ានលរ់ ឬបិទសាល រសញ្ញដ ថ្ជាផលិតផលសររីាងគពិតជារតូវានផលិត 
លរនចប លរៀបចំ និងចាត់លចងលដាយអនុលលាមតមសឋង់ដារ ឬលរខខណ្ឍ
តរមូវលដលានរំណ្ត់ពិតរារដលមន។ 

ការលាយចូល
គាប  

ការប៉ះពាល់របស់ដំណំាសររីាងគ សតវ ដី ឬផលិតផលលៅនឹងសារធាតុ
លដលអាចនឹងកាត់បនទយររមិតសុររិតភាពសររីាងគ។ 

ធមមត ជាទមាល ប់អនុវតថ ឬរបព័ននផលិត ឬការលរនចបលដលមិនអនុលលាមតមទមាល ប់
អនុវតថ និងសឋង់ដារផលិតរមមសររីាងគ។ 

ការបំលបង លពលលវលាននការផ្ទល ស់បឋូរពីទរមង់មិនលមនសររីាងគលៅជាទរមង់សររីាងគ។ 

រយៈលពលបំ
លលង 

ជារយៈលពលគិតចាប់ពីការចាប់លផឋើមការលធវើរសិរមមសររីាងគលដាយ
អនុលលាមតមសឋង់ដាររបស់ COrAA រែូតទល់លតរសិផលលនាះរតូវាន
បញ្ញជ រ់ថ្ជាផលិតផលសររីាងគ។ រយៈលពលបំលលងលនះគឺជាលពលសរមាប់
ការសាឋ រនីតិសមផទលអរូឡូសីុ និងការបលងាើនររមិតគុណ្ភាពជីរបស់ដី។ 

ការដំាដំណំា
ឆ្ល ស់គាប  

ជាទមាល ប់ឆ្ល ស់របលភទ ឬសណាឋ នដំណំារបចំាឆ្ប ំ និង/ឬលរៀងរាល់ពីរឆ្ប ំ
លលើលលើទីតំងជារ់លារ់លៅរបុងទរមង់ ឬលំដាប់លំលដាយលដលានលរគាង
ទុរលដើមផបំីលបរវដឋលមម ចនរង សតវលអិតចនរង និងជំងឺ និងលដើមផរីរា ឬ
បលងាើនសារជាតិដី និងសមាសភាគសារធាតុសររីាងគ។ 

ការសមាល ប់លម
លរាគ 

ជាការកាត់បនទយចំនួនអតិសុខុមរាណ្លដលអាចមានលរគាះថ្ប រ់លៅរបុង 
បរសិាទ ន តមមលធាាយរបូសាស្រសថ ឬគីមីសាស្រសថ ឲ្យដល់ររមិតមួយ
លដលមិនអាចប៉ះពាល់ដល់សុវតទិភាព ឬភាពសមស្សបរបស់ចំណី្អាហា
រ។ 

ររណី្លលើរ
លលង 

ជាការអនុញ្ញដ តលដលអងគភាពបញ្ញជ រ់ានផឋល់ជូនរបតិបតថិររលដើមផមិីន
រាប់បញ្ចូ លនូវភាពចំាាច់របុងការអនុវតថតមលរខខណ្ឍ តរមូវសថង់ដារ
លដលានរតឹតផតិ។ ររណី្លលើរលលងលនះរតូវានផឋល់ជូនលដាយលផអរលលើ
លរខណ្ៈវនិិចឆ័យចាស់លាស់ និងសរមាប់រយៈលពលមានរំណ្ត់
បុ៉លណាត ះ។ 

ការចិញ្ច មឹសតវ
ជាលរខណ្ៈ
លរាងចររ 

របព័ននរគប់រគងឧសាែរមមលដលពឹងលផអរោ៉ងខាល ំងលលើធាតុចូល
បសុលពទយ និងចំណី្សតវលដលមិនរតូវានអនុញ្ញដ តលៅរបុងរសិរមមសររីា
ងគ។ 

អងគភាពរសិ
ដាឌ ន ឬរររម

ទំែំដីសរបុលដលសទិតលរកាមការរគប់រគងរបស់រសិររមាប រ់ ឬសមាគម 
រសិររ និងរាប់បញ្ចូ លទំងសរមមភាពដំាដុះ ឬសែរគាសទំងអស់។ 
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ែុ៊ន រររមែុ៊នរសិដាឌ ន អាចមានអងគភាពរសិដាឌ នមួយ ឬលរចើន។ 

សារធាតុបលនទម
ចំណី្អាហារ 

ការបលងាើន ការបំលពញបលនទម ឬសារធាតុលផសងលទៀតលដលអាចបលនទមលលើ
ចំណី្អាហារលដើមផឲី្យមានឥទនិពលលលើការររាទុរគុណ្ភាព សងគតិភាព 
ពណ៌្ រសជាតិ រលិន ឬលរខណ្ៈបលចចរលទសលផសងលទៀត (សរមាប់និយម
ន័យលពញលលញ សូមលមើលរូដិរ Alimentarius)។ 

ចរមរះភាពលសន ចរមរះភាពលសនសំលដលលើភាពចរមរះលៅរបុងចំលណាមសររីាងគមានជីវតិពី
របព័ននលអរូឡូសីុរសិវបផធម៌ នរពលឈើ និងវារវីបផរមម លដលលនះរាប់បញ្ចូ ល
ទំងចរមរះភាពលៅរបុងចំលណាមពពួរសតវ និងរវាងពពួរសតវផងលដរ។ 

វសិវរមមលសលន
ទិច 

វសិវរមមលសលនទិចគឺជាសំណំុ្បលចចរលទសចាប់ពីជីវសាស្រសថមូ៉លលគុល (ដូច
ជា ការបង្កា ត់ DNA) លដាយតមរយៈលនះ សារធាតុលសលនទិចរបស់ររុខ
ជាតិ សតវ អតិសុខុមរាណ្ លកាសិកា និងឯរតជីវសាស្រសថលផសងលទៀត 
រតូវានលរលរបលៅរបុងទរមង់មួយ ឬលដលមានលទនផលមួយ មិនអាច
ទទួលានតមរយៈវធីិសាស្រសថបង្កា ត់ពូជ ឬការបនថពូជ ឬការកាត់ពូជតម
វធីិសាស្រសថធមមជាតិលឡើយ។ បលចចរលទសលធវើរំលណ្លរបលសលនទិច រមួមានជា
អាទិ៍ ដូចជា៖ ការបង្កា ត់ DNA ការបញ្ចូ លលកាសិកា ការចារ់បញ្ចូ លមីររ ូ
និងម៉ាររូ ការបរងមួ ការលុបលសន និងការបលនទមលសនលទវ 
ដង។ សររីាងគលដលានលធវើវសិវរមមលសលនទិច មិនានដារ់បញ្ចូ លសររីាងគ
លដលទទួលានពីបលចចរលទស ដូចជា ជំនាប់បឋូរ ការបំលលង និងការ
បង្កា ត់ពូជតមលបបធមមជាតិលឡើយ។ 

សររីាងគាន
លធវើរំលណ្លរប
លសលនទិច 

ររុខជាតិ សតវ ឬមីរររបលដលរតូវានបំលលងលដាយការលធវើវសិវរមមលស
លនទិច។ 

ស្សឡាយ 
GMO 

សារធាតុលដលរតូវានបលងាើតលដាយ ឬពី GMO។ សារធាតុលនះរតូវាន
តមដានមួយជំហានរតឡប់លរកាយពីសារធាតុមួយលៅរររបភពលដើម
របស់វា។ ពារយថ្ “រតវូានផលិតពី GMO” មានន័យថ្វាមាន GMO 
ទំងស្សរង ឬលដាយលផបរ។ ពារយថ្ “រតូវានផលិតលដាយ GMO” មាន
ន័យថ្គឺជាលមតបូ៉លីស GMO។ 

ជីនបតង ជាររុខជាតិលដលានដំាដុះ លែើយបនាធ ប់មរដារ់លាយចូលលៅរបុងដីលដើមផី
បងាបលងាើនគុណ្ភាពដី ការពារការែូរលរចាះដី ការពារការាត់បង់សារជាតិ
ដី ការលរៀរគរ និងការរបមូលផឋុំសារជាតិចិញ្ច ឹមររុខជាតិ និងររាតុលយភាព
សមាសភាគសររីាងគ។ ជីនបតង អាចរាប់បញ្ចូ លទំង ដំណំាដុះលដាយធមម
ជាតិ ររុខជាតិ ឬលមម ចនរងផងលដរ។ 
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ទីជរមរ សំលដដល់ទីតំងលដលរបុងលនាះមានររុខជាតិដុះ ឬសតវរស់លៅលដាយធមម
ជាតិ។ ពារយលនះរ៏សំលដដល់របលភទទីជរម ដូចជា មហាសមុរទ លឆបរស
មុរទ រចំាងទលនល ដីនរព និងដីវាលលមម ។ 

ការចាត់លចង ការចាត់លចង ការចល័ត ការរបគល់ ឬការលធវើការង្ករជាមួយនឹងអវីមួយ
លដាយនដ ឬម៉ាសីុន។ 

ទីតំងលដល
មានគុណ្តនមល
បំលលងខពស់ 

ទីតំងលដលរតូវានរំណ្ត់ថ្មានសារៈសំខាន់លលចលធាល និងខាល ំងបំផុត 
លដាយសារលតគុណ្តនមលលផបរបរសិាទ ន វបផធម៌ សងគមលសដឌរិចច ជីវចរមរះ ឬ
លទសភាព។ 

ការពាាល
ជំងឺ 
(Homeopath

ic) 

ជាការពាាលជំងឺលដាយលផអរលលើការរគប់រគងវធីិសាស្រសថលដលាន
លរៀបចំតមរយៈការរលំាយលដាយភាពលជាគជ័យននសារធាតុលៅរបុងរសិ
ផលលដលមានរំហាប់ខពស់លដលមានលរាគសញ្ញដ លៅរបុងរមមវតទុសុខភាព
លដលមានលរខណ្ៈស្សលដៀងលៅនឹងជំងឺលផសងលទៀត។ 

របព័ននជលវបផ
រមម 

របព័ននផលិតរមមដំណំាលៅរបុងមជឈដាឌ ន ឬទឹរ លដាយលរបើរាស់សារជាតិ
លដលានបំលបរជារបភពផគត់ផគង់សារជាតិចិញ្ច ឹមចមផង។ 

លរគឿងផស ំ សារធាតុ រាប់បញ្ចូ លទំង សារធាតុបលនទម លដលានលរបើរាស់លៅរបុង
ផលិតរមម ឬការលរៀបចំផលិត និងមានលៅរបុងផលិតផលសលរមច 
លទះបីជាអាចសទិតលៅរបុងទរមង់ានលធវើរំលណ្លរបរ៏លដាយ។ 

របភពបលញ្ច ញ
វទិយុសរមម 

បលចចរវទិាលដលបលញ្ច ញថ្មពលខពស់ពីវទិយុសរមមនុយលរលអូទីត លដល
អាចលធវើរំលណ្លរបរចនាសមព័ននមូ៉លលគុលរបស់ផលិតផលសរមាប់លគាល
បំណ្ងរគប់រគងការបញ្ចូ លមីរររប ការបងាលរាគ ា៉រ៉ាសីុត និងសតវលអិត
ចនរងលៅរបុងផលិតផល (ជាទូលៅ ចំណី្អាហារ) ការរាផលិតផល ឬ
បង្កអ រ់ដំលណ្ើ រការរបូវន័ថ ដូចជា ការបណ្ឋុ ះ ឬការបនធំ (រ៏សំលដដល់អីុយុ៉
ងវទិយុសរមមផងលដរ លទះបីជានិយមន័យននពារយលនះលៅរបុងបរបិ
ទបលចចរលទស និងបរបិទចាប់ មានភាពខុសគាប រ៏លដាយ)។ របភព
បលញ្ច ញវទិយុសរមមមិនានរាប់បញ្ចូ លនូវរបភពវទិយុសរមមទប ដូចជា 
ការលរបើរាស់ កំារសមីអិុចសរមាប់ការពិនិតយពីខាងលរៅខលួនរាណ្លឡើ
យ។ 

សារជាតិដាច់
ពីគាប  

ជាទរមង់សារជាតិនីមួយៗ និងដាច់ពីគាប ។ 

សាល រសញ្ញដ  លរខណ្ៈជាលាយលរខណ៍្អរសរ លាះពុមព ឬរបូភាព លដលបង្កា ញលៅលលើ
សាល រសញ្ញដ  លដាយអមជាមួយនឹងរសិផល/ផលិតផល ឬដារ់តំង
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បង្កា ញលៅជិតចំណី្អាហារ របុងលគាលបំណ្ងលលើររមពស់ការលរ់ ឬការ
ដារ់តំងបង្កា ញ។ 

មជឈដាឌ ន 
(Media) (ពែុ
វចនៈ) ឬ 
(Medium) 
(ឯរវចនៈ) 

សារធាតុលដលមានសារពាងគកាយជាលិកា ឬសររីាងគ។ 

ភាប រ់ង្ករបឋូរលស
លនទិច 

សារធាតុ ឬភាប រ់ង្ករលដលអាចបងាឲ្យមានមុ៉យតសយុងលសលននិច។ 

ណឺ្រ ៉នូតុរសីុន ជាតិពុលលដលលធវើឲ្យខូចខាត ឬបំផ្ទល ញជាលិការបព័ននរបសាទ។ 

របតិបតថិការ សរមាប់លគាលបំណ្ងលៅរបុងឯរសារលនះ របតិបតថិការគឺជាសែរគាស
មួយ ឬអាជីវរមមលដលផលិត ដំលណ្ើ រការ ឬចាត់លចងផលិតផលរសិរមម។ 

រសិរមមសររីាងគ របព័ននផលិតរមមលដលររាសុខភាពដី របព័ននលអរូឡុសីុ និងមនុសស។ វា
ពឹងលផអរលលើដំលណ្ើ រការលអរូឡូសីុ ជីវៈចរមរះ និងវដឋលដលានសរមបខលួន
លៅនឹងលរខខណ្ឍ របុងមូលដាឌ ន ជាជាងការលរបើរាស់ធាតុចូលលដលមាន
ផលប៉ះពាល់ធងន់ធងរ។ រសិរមមសររីាងគគួបផសបំញ្ចូ លគាប នូវលរខណ្ៈ
របនពណី្ ការនចបរបឌិត និងវទិាសាស្រសថលដើមផផីឋល់អតទរបលោជន៍ដល់ប
រសិាទ នរមួ និងលលើររមពស់ទំនារ់ទំនងលសមើភាព និងគុណ្ភាពជីវតិដ៏លអ
របស់អបររគប់គាប លដលចូលរមួ។ 

សុររិតភាពសរ ី
រាងគ 

ការរបកាន់ខាជ ប់លៅនឹងលគាលការណ៍្ លគាលបំណ្ង និងសឋង់ដារសរមាប់
ផលិតរមមសររីាងគ។ 

ផលិតផលសរ ី
រាងគ 

ផលិតផលលដលានផលិត លរនចប ឬចាត់លចងលដាយអនុលលាមតមសថង់
ដារសររីាងគ។ 

គុណ្ភាពសរ ី
រាងគ 

ានផលិតលដាយស្សបតមសថង់ដារសររីាងគ។ 

ផលិតរមមស្សប
គាប  

ជាសាទ នភាពលដលរបតិបតថិការដូចគាប រំពុងផលិតរសិផល/ផលិតផល
លដលលមើលលឃើញថ្មានភាពខុសគាប ទំងរបព័ននសររីាងគ និងរបព័ននមិន
លមនសររីាងគ។ សាទ នភាពលដលផលិតរមម “សររីាងគ” និង “សទិតរបុងដំណារ់
កាលបំលលង” ផលិតផលដូចគាប រ៏មានផលិតរមមស្សបគាប ផងលដរ។ 
(ផលិតរមមស្សបគាប គឺជាឧទែរណ៍្អំពីផលិតរមមលញរដាច់ពីគាប )។ 

សុររិតភាពលស
លនទិចររុខជាតិ 

ការររាភាពចរមរះររុខជាតិលដើមផីធានាថ្ពួរវាលៅលតមានភាពសុទន មាន
របលភទពិតរារដ និងមិនលាយចូលគាប លដាយរបលភទលផសងលទៀតលឡើយ។ 
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វាលភរ់លាប់ លរខណ្ៈររុខជាតិលដលមានជាតិកាបូនលដាយលផបរ ជាទូលៅលសល លដលមាន
លៅរបុងវាលភរ់ និងលរបើរាស់ជាជី និងជាចំលែះ 

ការលរនចប ការចាត់លចង ការរបរពឹតថិរមម ការបំលលង ឬការលវចខចប់ផលិតផលរសិរមម 
ឬរបមូលផលពីរបុងនរព។ 

សារធាតុជំនួយ
ការលរនចប 

សារធាតុ ឬអងគធាតុ មិនរាប់បញ្ចូ ល ឧបររណ៍្ ឬសមាា រលរបើរាស់ និង
មិនលរបើរាស់ជាលរគឿងផសចំំណី្អាហារលដាយខលួនឯង លដលលរបើរាស់
លដាយលចតនាលៅរបុងការលរនចបវតទុធាតុលដើម ចំណី្អាហារ ឬលរគឿងផសំខលួន
ឯង លដើមផបំីលពញតមលគាលបំណ្ងបលចចរលទសជារ់លារ់លៅរបុងលពល
របរពឹតថិរមម ឬលរនចប និងអាចបណាឋ លឲ្យមានវតថមានសំណ្ល់ជាតិពុល ឬ
ធាតុស្សឡាយលដលមិនចង់ាន លដាយមិនអាចលចៀសវាងានលៅលលើ
ផលិតផលសលរមច។ 

រំែិត ររមិតលលើការអនុវតថ ជាទូលៅ សំលដលលើលរខខណ្ឍ លដលអាចដារ់ឲ្យលរបើ
រាស់។ 

ការសមាអ តអនា
ម័យ 

ការរបរពឹតថិរមមលដលមានរបសិទនភាពរបុងការរមាច ត់ ឬកាត់បនទយាន
លលើសលុបនូវចំនួនលកាសិកាអតិសុខុមរាណ្លៅលលើបលនលលដលលធវើឲ្យ
មានរឋីារមាចំលពាះសុខភាពសាធារណ្ៈ និងអតិសុខុមរាណ្លដលមិន
ចង់ានលផសងលទៀត។ 

ជីវៈចរមរះរបុងដី ចរមរះភាពននសររីាងគមានជីវតិទំងអស់លដលរស់លៅរបុងរបព័ននដី និងរាប់
បញ្ចូ លទំងអតិសុខុមរាណ្ ដូចជា ារ់លតរ ី និងផសិត រ៏ដូចជាពពួរ
សតវលអិតធំ ដូចជា ជលនលន និងពពួរសតវលអិត។ 

ផលិតរមមលញរ
ដាច់ពីគាប  

ការផលិតផលិតផលធមមត សទិតរបុងបំលលង និង/ឬ ផលិតរមមសររីាងគ
ផលិតរមមការបង្កា ត់ពូជ ការចាត់លចង និង/ឬ ការលរនចបលៅរបុងរបតិបតថិ
ការដូចគាប ។ 

សំលោគ សារធាតុលដលរតូវានបលងាើត ឬផលិតលដាយដំលណ្ើ រការគីមី ឬលដាយ
ដំលណ្ើ រការលដលផ្ទល ស់បឋូរតមលបបគីមីនូវសារធាតុលដលានទញលចញពី
ររុខជាតិដុះលដាយធមមជាតិ សតវ ឬរបភពលរ។៉ សារធាតុលដលានបលងាើត
លឡើងលដាយដំលណ្ើ រការជីវសាស្រសថលរើតលឡើងលដាយធមមជាតិ មិនរតូវាន
ពិចារណាថ្ជាការសំលោគលឡើយ។ 

សឋង់ដារ បទដាឌ នលដលបញ្ញជ រ់អំពីរលបៀបលដលគួរផលិត និងលរនចបផលិតផល។ 
សរមាប់លគាលបំណ្ងឯរសារលនះ សថង់ដារលនះរតវូានលរបើរាស់លដើមផី
រំណ្ត់ទមាល ប់អនុវតថផលិតរមមសររីាងគ។ 

លខសសង្កវ រ់ផគត់ របព័ននរបស់អងគភាព មនុសស បលចចរវទិា សរមមភាព ព័ត៌មាន ធនធាន 
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ផគង់ លដលចូលរមួលៅរបុងការចល័ត ឬលសវាពីអបរផគត់ផគង់ដល់អតិលិជន។ 

និរនថរភាព ការលរបើរាស់ធនធានលៅរបុងវធីិសាស្រសថលដលធនធានមិនរតូវានបំលបរ
ធាតុ ឬលធវើឲ្យខូចខាតជាអចិនន្រនថយ៍ លដើមផមិីនឲ្យការលរបើរាស់លលឿនជាង
ការបលងាើតលឡើងវញិលឡើយ។ 

រសិរមម
របនពណី្ 

ជាទរមង់លធវើរសិរមមតមលបបបុរាណ្លដាយលផអរលលើចំលណ្ះដឹងលដលាន
បលងាើតលឡើង អភិររស និងលផធរបនថពីមួយជំនាន់លៅមួយជំនាន់ និងអាច
បង្កា ញររមិតយល់ដឹងខពស់អំពីលរខខណ្ឍ ធនធាន សងគម និងបរសិាទ នលៅ
របុងស្សររ។ 

លតរ៉ាតូលែសន៊ 
(Teratogen) 

សំលដដល់ភាប រ់ង្ករទំងឡាយណាលដលបង្កអ រ់ដល់ការលូតលាស់អំរបី៊
យុ៉ងធមមត។ 

ការរបមូលអនុ
ផលនរពលឈើ 

ការរបមូល ការទញយរ ឬការរបមូលយរនូវអនុផលទំងទីរលនលងលដល
មិនសទិតលរកាមការរបមូលផល ឬការរគប់រគងរសិរមមលផសងលទៀត។ 

 

1.6. អរសរកាត់ 

AROS – សឋង់ដារសររីាងគតំបន់អាសីុ 

FAO – អងគការលសផៀង និងរសិរមមននអងគការសែរបជាជាតិ 

IFOAM – សែព័ននអនថរជាតិននចលនារសិរមមសររីាងគ 

GSFA – សឋង់ដារទូលៅសរមាប់សារធាតុបលនទមចំណី្អាហារ –ានអនុម័តលដាយគណ្ៈរមម
ការ រូដិរ Alimentarius 

UNCTAD - សនបិសីទអងគការសែរបជាជាតិសឋីពីពាណិ្ជជរមម និងការអភិវឌណ  
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2. លកខខណ្ឌ តម្រមូវទសូៅស្ម្រមាបផ់លិតកមម
ដំណំស្ររីាងគ 
 

2.1. ការបំលលង/អនថរកាល 

លគាលបំណ្ង 

ការបំលលងលៅជាផលិតរមមសររីាងគទមទររយៈលពលមួយរយៈលដលរបុងលពលលនាះ រតូវ
លធវើឲ្យដី មានសារជាតិ និងបលងាើតរបព័ននលអរូឡូសីុរបរបលដាយនិរនថរភាព រពមទំងកាត់
បនទយមីរររបលដលឆលង មុនលពលអាចទទួលានសាទ នភាពសររីាងគលដលទទួលានការ
បញ្ញជ រ់។ 

លរខខណ្ឍ តរមវូ 

2.1.1. ទីតំងលដលានដារ់ពារយលសបើសំុការបញ្ញជ រ់សររីាងគ រតូវដារ់ឲ្យសទិតលរកាមរយៈ
លពលបំលលង។ ទីតំងលនះរតូវលតរគប់រគងលដាយស្សបតមលផបរពារ់ព័ននននសឋង់ដារទំង
លនះលៅរបុងអំឡុងរយៈលពលបំលលងលដលពារ់ព័នន។ ទីតំងលនះនឹងរតវូលធវើអធិការរិចចលៅ
របុងរយៈលពលបំលលងលនះ។ រសិផលលដលានដំាដុះលៅរបុងរយៈលពលបំលលងរតូវលរ់
របុងនាមជាផលិតផលសររីាងគ។ 

2.1.2. រយៈលពលបំលលងអបផបរមាគឺដប់ពីរ (12) លខគិតចាប់ពីលពលមុនលពលសាប
លរពាះដំណំាសរមាប់ដំណំាលដលមិនមានអាយុលរចើនជាងពីររដូវ។ 

2.1.3. រយៈលពលបំលលងអបផរមាគឺដប់រាំបី (18) លខមុនលពលរបមូលផលសរមាប់
ដំណំាលដលមានអាយុកាលចាប់ពីពីរដូវលឡើងលៅ។ 

2.1.4. រយៈលពលបំលលងអាចពនាររយៈលពលលដាយលផអរលលើការរំណ្ត់អតថសញ្ញដ ណ្ 
និងការវាយតនមលលលើការលរបើរាស់ដីធលីរនលងមរ រាប់បញ្ចូ លទំងការលរបើរាស់សារធាតុ
ហាមឃាត់។ 

2.1.5. របសិនលបើសារធាតុហាមឃាត់រតូវានលរបើរាស់មុនលពលដារ់ពារយសំុ ការលរ់
ទិនបផល របុងនាមជាផលិតផលសររីាងគ រតវូានអនុញ្ញដ តសរមាប់លតរយៈលពល 36 លខ
បុ៉លណាត ះ គិតចាប់ពីកាលបរលិចឆទលរបើរាស់លលើរចុងលរកាយនូវសារធាតុហាមឃាត់
លនាះ។ 
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2.1.6. ការកាត់បនទយរយៈលពលបំលលងអាចនឹងរតូវានពិចារណាលៅលពលមានភ័សថុ
តងអាចបញ្ញជ រ់ានអំពីការមិនលរបើរាស់សារធាតុមិនរតូវានអនុញ្ញដ ត និងទមាល ប់ដំា
ដុះលដាយអនុលលាមតមលគាលការណ៍្រសិរមមសររីាងគសរមាប់រយៈលពលោ៉ងលហាច
ណាស់ 12 លខ។ ការកាត់បនទយ (លដាយលផបរ ឬទំងស្សរង) គឺរតវូអាស្ស័យលលើអធិការិចច
លៅទីតំងផ្ទធ ល់។ ររណី្លនះអាចអនុវតថានចំលពាះលតរសិដាឌ នផលិតរមមមិនលមនដាច់ពី
គាប បុ៉លណាត ះ។ 

2.1.7. ការចាប់លផឋើមរយៈលពលបំលលង រតវូគណ្នាតមធមមតលដាយគិតចាប់ពីកាល
បរលិចឆទដារ់ពារយសំុលិខិតបញ្ញជ រ់។ 

 

2.2. តំលែទំននការរគប់រគងសររីាងគ 

លគាលបំណ្ង 

របព័ននផលិតរមមសររីាងគទមទរឲ្យមានការលបឋជាញ ចិតថលរបើរាស់ទមាល ប់អនុវតថផលិតរមមស
ររីាងគ។ 

លរខខណ្ឍ តរមវូ 

2.2.1. ការផ្ទល ស់បឋូរ ឬការឆ្ល ស់ទីតំង ឬដីធលីរវាងផលលិតរមមដំណំាសររីាងគ និងមិន
លមនសររីាងគ គឺរតូវានហាមឃាត់។ 

2.2.2. ររណី្លលើរលលងអាចអនុវតថសរមាប់លតររណី្លដល៖ 

a) ទីតំងសររីាងគលដលានចុះបញ្ជ ីរនលងមរលលងសទិតលរកាមការរគប់ររង
របស់របតិបតថិររលទៀតលែើយ ឬ 

b) មានមូលលែតុលដាយបងខំលដើមផីបញ្ឈប់ការរគប់រគងសររីាងគលលើទីតំង/ដីសរ ី
រាងគលដលានចុះបញ្ជ ីលៅមិនទន់បញ្ញជ រ់មូលលែតុចាស់លាស់ ឬ 

c) ការផ្ទល ស់បឋូរ ឬការឆ្ល ស់ទីតំងនឹងអនុញ្ញដ តឲ្យមានការរគប់រគងកាន់លតលអ
របលសើរលលើលផបរដំាដុះដំណំាសររីាងគ។ 

 

2.3. ផលិតរមមលញរដាច់ពីគាប  និងផលិតរមមស្សបគាប  

លគាលបំណ្ង 
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សុររិតភាពននអងគភាពរសិដាឌ នសររីាងគនឹងមិនកាត់បនទយលដាយសរមមភាព និងការ
រគប់រគងរបតិបតថិការមិនលមនសររីាងគលដលមានដំលណ្ើ រការលដាយរសិដាឌ នដូចគាប លនាះ
លទ។ 

លរខខណ្ឍ តរមវូ 

2.3.1. ការបំលលងលដាយលផបរ ឬផលិតរមមលញរដាច់ពីគាប  រតូវានអនុញ្ញដ តលតលៅ
លពលលដលទីតំងសររីាងគ ទំងរំពុងសទិតលរកាមការបំលលង និងមិនលមនសររីាងគអាចររា
ឲ្យលៅដាច់លដាយលឡរពីគាប ជាលរៀងរែូត និងរំណ្ត់ចាស់លាស់រគប់លពលលវលាទំង
អស់ និងមានរបព័ននរគប់រគងផលិតរមម និងការចាត់លចងលៅនឹងរលនលង លដលអាចធានានូវ
សុររិតភាពននទីតំង និងផលិតផល សររីាងគ។ 

2.3.2. មិនរតូវដំាដុះដំណំារបហារ់របលែលគាប លៅរបុងទីតំងសររីាងគ និងមិនលមនសររីា
ងគ លឡើយ លលើរលលងលតភាពខុសគាប លនាះខុសពីគាប របុងទរមង់មួយលដលមានភាពង្កយ
ស្សួលរបុងការលបងលចរភាពខុសគាប  ឧទែរណ៍្ រាង/ទរមង់ ឬពណ៌្ខុសគាប ដាច់ ឬវដឋដំា
ដុះខុសគាប  ឬលពលរបមូលផលខុសគាប លតមឋង។ 

2.3.3. ររណី្លលើរលលងអាចមានលដាយអាស្ស័យលលើលរខណ្ៈវនិិចឆ័យដូចខាងលរកាម៖ 

a) ដំណំាសររីាងគ និងដំណំាមិនលមនសររីាងគរតូវរបមូលផលលៅលពល ឬកាល
បរលិចឆទខុសគាប  និងចាត់លចងដាច់លដាយលឡរពីគាប  

b) វធិានការរគប់រគងលដើមផីធានាថ្នឹងគាម នការរចបល់ចូលគាប លរើតលឡើង។ 

c) ានររារំណ្ត់រត និងបញ្ជ ិការគណ្លនយយដាច់លដាយលឡរពីគាប  និង
ចាស់លាស់សរមាប់ផលិតផលសររីាងគ និងមិនលមនសររីាងគ។ លរខខណ្ឍ
បលនទម និងទសសនរិចចអធិការរិចច អាចមានភាពចំាាច់។ 

2.3.4. រសិដាឌ នលដលមានផលិតរមមលញរដាច់ពីគាប  មិនរតូវលរបើរាស់សររីាងគលដល
ានលធវើរំលណ្លរបលសលនទិច ឬលរបើរាស់ផលិតផលទំងលនាះលៅលលើទីតំងមិនលមនសររីា
ងគលដលសទិតលៅរបុងរសិដាឌ នលនះលឡើយ។ 

 

2.4. លជៀសវាងការឆលង 

លគាលបំណ្ង 

ការរគប់រគងសររីាងគររមិតោ៉ងតឹងរងឹលលើការលរបើរាស់ធាតុចូលសំលោគលៅរគប់
ដំណារ់កាលទំងអស់ននលខសសង្កវ រ់ផលិតរមម/ផគត់ផគង់ និងការរបឈមរបស់មនុសស 
និងបរសិាទ នលៅនឹងសារធាតុគីមីអាចមានលរគាះថ្ប រ់ និងរុានំរ។៉ វាជួយកាត់បនទយការ
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បំពុល និងការធាល រ់ចុះគុណ្ភាពរបស់អងគភាពផលិតរមម/ការលរនចប និងបរសិាទ នលៅជំុវញិ
ពីសរមមភាពផលិរមម/លរនចប។ វារ៏ដរលចញនូវបលចចរវទិាលដលមានការអះអាង
ចាស់លាស់ មិនលមនធមមជាតិ និងមានលរគាះថ្ប រ់ពីរបព័ននផងលដរ។ 

លរខខណ្ឍ តរមវូ  

2.4.1. របតិបតថិរររតូវលតចាត់ចំណាត់ការលដើមផីបង្កា រ ឬកាត់បនទយហានិភ័យននការឆលង
សារធាតុ ហាមឃាត់ ឬមិនចង់ានលៅរបុងរបតិបតថិការផលិតរមម ចាត់លចង និងររាទុរ
ពីការឆលងនូវសារធាតុពីខាងលរៅ។ 

2.4.2. របសិនលបើការឆលងសារធាតុហាមឃាត់ពីដីលៅលរផរខាងទំនងជាលរើតមាន លនាះ
របតិបតថិរររតូវលតបលងាើតតំបន់ ឬដំណំារទនាប់លដើមផកីារពារ ឬកាត់បនទយការឆលង។ 

2.4.3. ចមាង យ (ទំែំ) តំបន់រទនាប់ចលនាល ះទីតំងដំណំាសររីាងគ និងទីតំងដំណំាមិន
លមនសររីាងគ រតូវលតបលងាើតលដាយស្សបតមចំណុ្ចដូចខាងលរកាម៖ 

a) ហានិភ័យ និងលរខណ្ៈននការឆលងលដលអាចលរើតលឡើង 

b) លរខណ្ៈននរាំងមានជីវតិ ឬានរសាងលដាយមនុសស របព័ននលស្សាចស្សប 
និងទីតំងភូមិសាស្រសថដី 

c) ទីតំងលៅចលនាល ះរបតិបតថិររ និងរពំរបទល់របស់អបរជិតខាង ឬសទិតលៅរបុង
ទីតំង ផលិតរមមលញរដាច់ពីគាប របស់របតិបតថិររ។ 

2.4.4. ចមាង យរទនាប់អបផបរមាលៅចលនាល ះទីតំងរបស់របតិររ និងអបរជិតខាងគឺមាន
ចមាង យ 1 លម៉រត។ ចមាង យរទនាប់អបផបរមាចលនាល ះទីតំងដំាដំណំាសររីាងគ និងមិនលមនស
ររីាងគសទិតលៅរបុងទំងរមមសិទនិរបស់របតិបតថិរររ៏រតូវមានចមាង យ 1 លម៉រតផងលដរ។ 
ចំណុ្ចលនះអនុវតថចំលពាះសាទ នភាពលដលមានហានិភ័យទប ឬរលនលងលដលមានដំណំា/
រាំងរទនាប់លដលគឺជាដំណំា និង/ឬ រាំងាល សធីរមានររមាស់រកាស់អចិនន្រនថយ៍។ 

2.4.5. ដំណំា និង/ឬ ទីតំងរទនាប់អាចនឹង រតូវបលងាើតលដាយមានការរពមលរពៀងលលើ
ទីតំងរបស់អបរជិតខាង ឬសទិតលៅរបុងរពំរបទល់របស់របតិបតថិររ។ 

2.4.6. ទីតំងរទនាប់សទិតលៅរបុងរពំរបទល់របស់របតិបតថិររ រតូវលតរគប់រគង
លដាយស្សបតមសថង់ដារទំងលនះ។ ដំណំារទនាប់មិនរតូវលរ់របុងនាមជារសិ
ផលដំណំាសររីាងគលឡើយ។ 

2.4.7. ដំណំារបហារ់របលែលគាប លដលានដំាដុះលៅរបុងទីតំងរទនាប់ និងទីតំងសរ ី
រាងគ រតវូលតរបរពឹតថជាផលិតរមមស្សប។ 
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2.4.8. ការពរងីរទីតំងរទនាប់ អាចតរមូវលៅតមររមិតគំរាមរំលែងននការឆលង។ 

2.4.9. របសិនលបើមានការឆលងតមទឹរ របតិបតថិររអាចតរមវូឲ្យបលងាើតរពំរបទល់ដី ឬ
របព័ននកាត់បនទយបណាឋ ញលស្សាចស្សបសមស្សបលផសងលទៀត។ 

2.4.10. ធាតុចូលហាមឃាត់មិនរតវូររារបុងរសិដាឌ នលដលមានទីតំងសររីាងគលឡើយ។ 
ការររាទុរធាតុចូលសរមាប់ផលិតរមមសររីាងគ និងមិនលមនសររីាងគ រតវូលតលធវើលឡើងឲ្យ
ដាច់លដាយលឡរពីគាប  និងរំណ្ត់ឲ្យានចាស់លាស់។ 

2.4.11. ឧបររណ៍្ាញ់ថ្ប ំដំណំាលដលានលរបើរាស់លៅរបុងផលិតរមមមិនលមនសររីាងគ 
មិនរតូវលរបើរាស់លៅរបុងផលិតរមមសររីាងគលឡើយ។ 

2.4.12. ឧបររណ៍្លដលលរបើរាស់សរមាប់របមូលផល និងចាត់លចងលរកាយលពល
របមូលរសិផលមិនលមនសររីាងគ រតូវលតសមាអ តឲ្យានសពវលដើមផីការពារការឆលង និង/ឬ
បនលំចូលគាប  មុនលពលលរបើរាស់លៅរបុងផលិតរមមសីរាងគ។ 

2.4.13. របតិបតថិរររតូវយរចិតថទុរដារ់ខពស់ និងលដាះស្សាយឲ្យានសរមមលលើហានិ
ភ័យននការឆលងពីសារធាតុហាមឃាត់ ឬសារធាតុបំពុលលៅរបុងបរសិាទ ន។ លនះរាប់បញ្ចូ ល
ទំងការលសបើសំុការលផធៀតផ្ទធ ត់របស់អបរផគត់ផគងលដើមផីធានាថ្ធាតុចូលគាម នសារធាតុ និង/
ឬ សារធាតុបំពុលហាមឃាត់ជារ់លារ់មួយចំនួន។ 

2.4.14. លៅលពលមានការសងស័យសមលែតុផលថ្មានការឆលង រតូវខិតខំរបឹងលរបង
រំណ្ត់ និងលដាះស្សាយលចញនូវរបភពលដលបណាឋ លឲ្យមានការឆលង។ ការវភិាគគួរលតលធវើ
លឡើងលដើមផីររសំណ្ល់ជាតិពុលគីមី និងលលាែៈធាតុខពស់របុងររណី្លដលរបូាបី៊លីលត
ននការឆលងមានររមិតខពស់។ ការយរសំណារដី ទឹរ និងផលិតផល គបផីលធវើលឡើងលៅរបុង
លពលរតួតពិនិតយទីតំងលដើមផីលធវើលតសឋររសំណ្ល់ជាតិពុល និងសារធាតុបំពុល លែើយ
របតិបតថិរររតូវលតទទួលបនធុរលលើនលលចំណាយលនះ។ 

2.4.15. ការលរបើរាស់សារពាងគកាយលដលានលធវើរំលណ្លរបលសលនទិច (GMOs) និង
ផលិតផល សទិតរបុងរគប់ទិដឌភាពទំងអស់ននផលិតផល និងការលរនចបដំណំាសររីាងគរតូវាន
ហាមឃាត់។ 

2.4.16. ចរមរះភាពររុខជាតិ និងលមអងពីសារពាងគកាយលដលានលធវើរំលណ្លរបលសលនទិច 
(GMOs) រ៏ដូចជាររុខជាតិផ្ទល ស់បឋូរលសនរតូវានហាមឃាត់។ 

2.4.17. ធាតុចូលដំាដុះ សារធាតុជំនួយលរនចប និងលរគឿងផស ំ រតូវលតលធវើការតមដានរត
ឡប់លរកាយមួយជំហានលៅរបុងលខសសង្កវ រ់ជីវសាស្រសថលៅរបុងសររីាងគរបភព លដលរតវូាន
ផលិតលចញលដើមផីលធវើការលផធៀងផ្ទធ ត់ថ្លតើថ្ពួរវាពិតជាមិនរតូវានដរលចញពី GMO។ 
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2.4.18. វញិ្ញដ បនបរតអាចនឹងរតូវបដិលសធន៍ ឬដរយរវញិលដាយសារលតវតថមានសារ
ធាតុហាមឃាត់លៅរបុងដី ឬផលិតផល ឧ. សំណ្ល់ជាតិពុលននថ្ប ំសមាល ប់សតវលអិតចនរង 
ឬថ្ប ំសមាល ប់សតវលមម ចនរង GMOs ឬលលាែៈធាតុខពស់ខាល ំង។ 

 

2.5. ការរគប់រគងដី ជីរបុងដី និងទឹរ 

លគាលបំណ្ង 

របព័ននផលិតរមមសររីាងគអភិររស និងបលងាើនគុណ្ភាពដី ររាទំងគុណ្ភាពទឹររបុងដី និង
លលើដី និងលរបើរាស់ទឹរឲ្យមានរបសិទនភាព និងទំនួលខុសរតវូ។ ហានិភ័យននការបំពុល
បរសិាទ ន រតូវានរំណ្ត់ និងកាត់បនទយ។ ការរគប់រគងជីរបុងដីជាចមផងលលើររុខជាតិ
លដលានបំលៅតមរយៈរបព័ននលអរូឡូសីុដី និងររាតុលយភាពសារជាតិចិញ្ច ឹម។ 

លរខខណ្ឍ តរមវូ 

2.5.1. ការសមាអ ត និងការលរៀបចំដីតមរយៈការដុតររុខជាតិគឺរតូវានហាមឃាត់ លលើរ
លលងលតទមាល ប់លបបរបនពណី្បុរាណ្លដលមានការរគប់រគងានលអរបលសើរ ឧ. ការឆ្ល ស់
ការដំាដុះ និងការរតឹតផតិឲ្យលៅររមិតទប់បំផុតលៅលពលលដលមិនមានវធិានការជំនួស
លផសងលទៀតអាចអនុវតថាន។ 

2.5.2. ការដុតសំណ្ល់ជាតិពុលដំណំារតូវានហាមឃាត់ លលើរលលងលតលៅរបុង
ររណី្លដលរតូវការរគប់រគងសតវលអិតចនរង ការឆលងជំងឺលដលរាតតាតធងន់ធងរ ឬលដើមផី
ជំរញុដល់ការដុះពនលររបស់រគាប់ពូជ។ 

2.5.3. របតិបតថិរររតូវលតចាត់វធិានការលដលានរំណ្ត់ និងសមស្សមលដើមផីបង្កា រការ
ែូរលរចាះដី និងកាត់បនទយការាត់បង់ស្សទប់ដីខាងលលើ។ វធិានការទំងលនះ អាចរមួ
មានជាអាទិ៍ការរាស់រានដី ការភជួរដីតមសណាឌ ន ការលរជើសលរ ើសដំណំា ការររាគរមប
ររុខជាតិដី និងទមាល ប់អនុវតថរគប់រគងលផសងលទៀតលដលអាចអភិររសដី។ 

2.5.4. របតិបតថិររ រតូវលតបង្កា រ ឬលដាះស្សាយជាតិអំបិលរបុងដី និងទឹរលៅលពលលដល
មានបញ្ញា ។ 

2.5.5. របតិបតថិរររតូវលតបលងាើនការលរបើរាស់សមាសភាគសររីាងគររុខជាតិ និងសតវ
លដលានផលិតលៅរបុងរសិដាឌ ន និងកាត់បនទយការលរបើរាស់សារធាតុសររីាងគលដល
យរចូលពីខាងលរៅ ឬជីលរ។៉ 

2.5.6. របព័ននផលិតរមមដំណំារតូវលតផឋល់សារជាតិចិញ្ច ឹម សមាសភាគសររីាងគ និង
របភពលផសងលទៀត លដលានដរលចញពីដីតមរយៈការរបមូលផលតមវដឋ ការបលងាើត



សថង់ដារសមាគមរសិរមមសររីាងគរមពុជា (COrAA) សរមាប់ផលិតរមមសររីាងគ 
 

COrAA_Std_Kh_180816 Page 22 of 70 

លឡើងវញិ និងការបលនទមសមាសភាគសររីាងគ និងសារជាតិចិញ្ច ឹម លដាយលគារពតម
លរខខណ្ឍ តរមូវសារធាតុចិញ្ច ឹមរបស់ដំណំា និងររាសមតុលយសារជាតិចិញ្ច ឹមរបស់ដី។ 

2.5.7. ការលរបើរាស់ជីសររីាងគ ឬលរល៉ដលានយរចូលពីខាងលរៅ រតវូានអនុញ្ញដ តលត
លៅលពលលដលវធិានបលងាើនការលរបើរាស់សមាសភាគសររីាងគររុខជាតិ និងសតវ លដលាន
ផលិត លឡើងលៅរបុងរសិដាឌ ន រតូវានអនុវតថ ដូចជា ការលរបើរាស់វដឋសារជាតិចិញ្ច មឹ 
ដំណំាមានគួរលវង និងការឆ្ល ស់ដំណំា។ អរតលរបើរាស់អតិបរមាននសារជាតិចិញ្ច ឹម
លដលយរចូលពីខាងលរៅ អាចរំណ្ត់លដាយការពិចារណាលលើលរខខណ្ឍ ផលិតរមម និង
លរខណ្ៈជារ់លារ់របស់ដំណំា។ 

2.5.8. សារធាតុសររីាងគ និងជីលរល៉ដលានអនុញ្ញដ ត មានលរៀបរាប់លៅរបុងឧបសមព័នន 1។ 

2.5.9. លាមរសតវបរសីពីរបព័ននផលិតរមមលដាយលរបើអាគុយរតូវានអនុញ្ញដ តលុះ
រតលតលាមរ ផលិតលចញពីរបព័ននផលិតរមមមិនលមនលរបើអាគុយអត់មានបុ៉លណាត ះ។ 

2.5.10. រសិផលឧសាែរមមសររីាងគអាចលរបើរាស់ាន។ ការលធវើលតសឋមនធីរពិលសាធន៍
សំណារ អាចតរមវូលដាយរបតិបតថិររជាអបរចំណាយ របុងលគាលបំណ្ងលដើមផីលផធៀងផ្ទធ ត់
ថ្វាមិនមានឆលងសារធាតុមិនរតូវានអនុញ្ញដ ត ឬសារធាតុលផសងលទៀតលដលផធុយពីបទ
បផញ្ដតថិសុខភាព និងអនាម័យពារ់ព័ននលឡើយ។ 

2.5.11. ហាមមិនឲ្យលរបើរាស់សារធាតុពីសំណ្ល់ទីរររង រាប់បញ្ចូ លទំងសរមាប់ការលធវើជី
រំបុ៉ស។ 

2.5.12. ជីលាមរសតវលដាយមិនទុរឲ្យយូរ មិនរតូវលរបើរាស់លដាយផ្ទធ ល់លលើលផបរលដល
អាចលរសរមួលានននដំណំាលឡើយ លុះរតលតានឆលងកាត់ការរបរពឹតថិរមមនឹងរលដឋ  ស
មងួតឲ្យានរតឹមរតូវ ឬលាយជាមួយនឹងដីឲ្យានោ៉ងលហាចណាស់ 30 នលងមុនលពលលធវើ
ការដំាដុះ។ 

2.5.13. នីរតត Chilean និងសារធាតុជំរញុការលូតលាស់សំលោគ និងជីទំងអស់ រមួ
ទំង អុ៊យលរ ៉គឺរតូវានហាមឃាត់។ 

2.5.14. សរមាប់ការលរបើរាស់ជីលរ ៉ រតូវលតលធវើលឡើងរបុងទរមង់ធមមជាតិរបស់វា។ របរពឹតថិ
រមមគីមីលរៅពីការបលនទមទឹរ និងការលាយជាមួយនឹងសារធាតុលដលានអនុញ្ញដ តលផសង
លទៀតលដើមផីជួយជំរញុឲ្យអាចរលាយាន គឺរតវូានហាមឃាត់។ 

2.5.15. ហាមមិនឲ្យលរបើជីលាមរលដលអាចមានលាយលាមរមនុសសលៅរបុងផលិតរមម
ដំណំាសរមាប់ជាផលិតផលមនុសសបរលិភាគលនាះលទ។ 
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2.5.16. លរគឿងផសំលដលានលរបើរាស់សរមាប់ការលធវើជីបុ៉សលៅនឹងរសិដាឌ ន និងជីរំបុ៉
សលដលយរចូលពីលរៅ រតូវមានសារធាតុលដលានអនុញ្ញដ តលៅរបុងឧបសមព័នន X និង
រតូវអនុលលាមតមលផបរពារ់ព័ននននសថង់ដារលនះ។. 

2.5.17. លលាែៈធងន់លដលមានលៅរបុងជីលដលានយរចូលពីខាងលរៅ និងសមាសភាគ
បលងាើនជីវជាតិដី ឧ. រសិផលពីឧសាែរមម មិនរតូវលលើសពីររមិតអនុញ្ញដ ត។ សូមលមើល
ឧបសមព័នន 1៖ របសិនលបើការលរបើរាស់មានររមិតខពស់ របតិបតថិររអាចនឹងរតូវតរមូវឲ្យលធវើ
លតសឋលដើមផីធានាអំពីវតថមានលលាែៈធងន់ របសិនលបើមាន រតូវសទិតលៅមិនលលើសពីររមិត
អតិបរមាលដលានរំណ្ត់លឡើង។ 

2.5.18. ការលរបើរាស់មីររូសារធាតុចិញ្ច ឹម (បញ្ជ ីលៅរបុង ឧបសមព័នន 3) រតវូានអនុញ្ញដ ត
លតលៅលពលលដលមានវធិានអាចបំលពញតមលរខខណ្ឍ តរមូវសារជាតិចិញ្ច ឹមពីការលរបើ
រាស់សមាសធាតុសររីាងគលៅរបុងររុខជាតិ និងសតវ លដលានផលិតលៅរបុងរសិដាឌ ន រ៏
ដូចជា សារធាតុសររីាងគលដលានយរចូលពីខាងលរៅលតបុ៉លណាត ះ។ 

2.5.19. ការលរបើរាស់មីររូសារពាងគកាយសរមាប់ការបលងាើនគុណ្ភាពដី ការលធវើជីរំបុ៉ស 
របរពឹតថិរមមទឹរ និងរបរពឹតថិរមមលាមរសតវរតវូានអនុញ្ញដ ត របសិនលបើវាមិនានលធវើ
រំលណ្លរបលសលនទិច និងដរលចញពីសររីាងគលដលានលធវើរំលណ្លរបលសលនទិច។ 

2.5.20. សុ៊បស្រសាថ តសរមាប់ការដំាដុះផសិតមិនរតវូមានសារធាតុលដលមិនរតូវាន
អនុញ្ញដ តលដាយស្សបតមសឋង់ដារទំងលនះលឡើយ។ 

2.5.21. របតិបតថិរររតូវលតចាត់ចំណាត់ការលដើមផបីង្កា រការលរបើរាស់ទឹរលរចើនលលើសលុប
លពរ។ 

2.5.22. របតិបតថិរររតូវលតលធវើលផនការ និងលរៀបចំរចនាផលិតរមម និងរបព័ននចាត់លចង
លដលលរបើរាស់ និងលធវើវដឋធនធានទឹរឲ្យមានទំនួលខុសរតវូ និងរបុងលរខណ្ៈមួយលដល
សមស្សបលៅនឹងសាទ នភាពរបុងមូលដាឌ ន។ 

2.5.23. របតិបតថិរររតូវចាត់ចំណាត់ការសមលែតុផល និងសមស្សបលដើមផីបង្កា រការ
បំពុលដី និងទឹរលៅលលើដី។ 

2.5.24. របតិបតថិរររតូវលធវើការតមដានការទញយរទឹរ និងចាត់ចំណាត់ការវធិានការ
បង្កា រ និងលរតរមូវលដើមផីការពារការលរបើរាស់ទឹរលដលានបំពុល ឬឆលងជាតិពុល។ 

2.5.25. ការលរបើរាស់លលើសលុបនូវសារធាតុសររីាងគលដលានផលិតលៅរសិដាឌ ន និង
យរចូលពីខាងលរៅ និងជីលររ៉តូវានហាមឃាត់ របសិនលបើផលិតរមម និងការលរបើរាស់
ទំងលនាះមានផលប៉ះពាល់អវជិជមានលលើរបព័ននលអរូឡូសីុ។ 
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2.5.26. របតិបតថិររលដលមានការចិញ្ច ឹមបរសី និង/ឬសតវសររីាងគលដលមិនានបញ្ញជ រ់
លៅលលើដីសររីាងគលដលានបញ្ញជ រ់ រតវូមានការរគប់រគងលដាយមានការទទួលខុសរតវូ
លដើមផីរំុឲ្យខូចដល់គុណ្ភាពដី និង/ឬបំពុលដល់ធនធានទឹរលដលមានលៅរបុងទីលនាះ។ 

 

2.6. ជលរមើសដំណំា និងរបលភទដំណំា 

លគាលបំណ្ង 

ដំណំា និងរបលភទដំណំាសមស្សបលដលានដំាដុះឲ្យរតូវនឹងលរខខណ្ឍ ដី (លរខខណ្ឍ ដំា
ដុះ និងទីផារ)។ សុររិតភាពសររីាងគរបស់ដំណំារតវូានររាលៅរបុងផលិតរមម។ 

លរខខណ្ឍ តរមវូ 

2.6.1. ការលរបើរាស់រគាប់ពូជលដលានលធវើរំលណ្លរបលសលនទិច ររុខជាតិ ឬសារធាតុ
រររមពូជលផសងលទៀត រតូវានហាមឃាត់។ 

2.6.2. របតិបតថិរររតូវលរបើរាស់រគាប់ពូជ និងសារធាតុររុខជាតិលដលានផលិតតម
លបបសររីាងគ។ 

2.6.3. របសិនលបើរគាប់ពូជសររីាងគ ឬសារធាតុរររមពូជននរបលភទ និងគុណ្ភាពលដល
រតូវានតរមវូមិនមានរគប់រគាន់សរមាប់ការលរបើរាស់ រគាប់ពូជមិនលមនសររីាងគ និង
សារធាតុររុខជាតិរតវូានអនុញ្ញដ តឲ្យលរបើរាស់ លុះរតលតវាមិនរតូវានរបរពឹតថិរមម
ជាមួយនឹងសារធាតុលដលមិនរតូវានអនុញ្ញដ ត។ ការលលើរលលងអាចអនុញ្ញដ តានលុះ
រតលតរបរពឹតថិរមមរគាប់ពូជ ឬសារធាតុរររមពូជលនាះគឺជាលរខខណ្ឍ តរមវូលដាយចាប់។ 
លៅរបុងសាទ នភាពលនះ ការរបរពឹតថិរមមគីមីលដលរតវូានហាមឃាត់ រតូវលតដរលចញពី
រគាប់ពូជ ឬសារធាតុររខជាតិ មុនលពលលរបើរាស់។ ការលលើរលលងនឹងរតូវពិនិតយលមើល
លឡើងវញិ។ 

2.6.4. សារធាតុរររមពូជមិនលមនសររីាងគ រតូវានអនុញ្ញដ តសរមាប់ការដំាដុះដំណំាព
ែុវតស លដលានដំាដុះលចញពីសារធាតុរររមពូជមិនលមនសររីាងគ មិនអាចយរលៅលរ់ជា
ដំណំាសររីាងគានលឡើយ។ 

2.6.5. រគាប់ពូជសររីាងគរតវូានលរបើរាស់លៅរបុងផលិតរមមននការបណ្ឋុ ះសររីាងគ។ 

2.6.6. អំពូលលភលើងសិបផនិមមិតថ មិនរតូវលរបើរាស់ជារបភពពនលឺលតមួយមុខគត់លៅរបុង
អំឡុងលពលវដឋផលិតរមមបណ្ឋុ ះលឡើយ។ 

 

2.7. ការរគប់រគងរបព័ននលអរូឡូសុី និងចរមរះភាពលៅរបុងផលិតរមមដំណំា 
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លគាលបំណ្ង 

របព័ននដំាដុះទំងអស់រតូវធានានូវការរគប់រគងរយៈលពលលវង និងភាពធន់របស់រសិដាឌ ន
សររីាងគ លដាយរបកាន់ខាជ ប់នូវការលគារពតម ការររា ការលរលមអ និងការបញ្ច ប់វដឋលអរូ
ឡូសីុ និងគុណ្ភាពននរបព័ននលអរូឡូសីុ និងលទសភាព។ ការលរជើសលរ ើសដំណំា និង
របលភទដំណំាគឺលដាយលផអរលលើការយល់ដឹងការសរមបខលួនលៅនឹងលរខណ្ៈរបុងមូលដាឌ ន 
សតវលអិតចនរង និងជំងឺ និងទំនារ់ទំនារ់លអរូឡូសីុទូលំទូលាយលដលមានលៅរបុងរបព័នន
ដំាដុះលដលមានសុខភាពលអ។ 

លរខខណ្ឍ តរមវូ 

2.7.1. ការឆ្ា  និងការទន្រនាធ ននរពលឈើការពារ តំបន់របព័ននលអរូឡូសីុអភិររស ឬតំបន់
លបតិភណ្ឍ វបផធម៌សរមាប់ផលិតរមមរសិរមមសររីាងគរតូវានហាមឃាត់។ 

2.7.2. ការដំាដុះមិនរតវូបងាឲ្យមានផលប៉ះពាល់អវជិជមានលលើគុណ្ភាពដី និងរបព័ននលអរូ
ឡូសីុលឡើយ។ 

2.7.3. រតូវចាត់វធិានលដើមផរីរាជរមរធមមជាតិ លរលមអតំបន់លទសភាព និងបលងាើនគុណ្
ភាពជីវៈចរមរះ។ លៅលពលសមស្សប របតិបតថិរររតូវរំណ្ត់តំបន់ដាច់លដាយលឡរលដើមផី
ររាជរមរររុខជាតិ និងសតវជីវៈចរមរះ។ 

2.7.4. តំបន់អភិររសអចិនន្រនថយ៍លដលសមស្សបលៅនឹងសាទ នភាព រតូវលតបលងាើតលឡើងលៅ
ខាងលរៅលខសទឹរ ដីលសើម និងបឹង។ 

2.7.5. ផលិតរមមដំណំារតវូបង្កា ញលផនការចរមរះភាព និងលផនការឆ្ល ស់លដើមផីរគប់រគង
សតវលអិតចនរង លមម ចនរង ជំងឺ និងររាជីដី។ 

2.7.6. ការឆ្ល ស់ដំណំាសរមាប់ដំណំាមិនលមនពែុវតស រតូវលតបញ្ចូ លររុខជាតិលដល
បលងាើនគុណ្ភាពដី ដូចជា ជីនបតង សលណ្ឋ រគួលវង ឬររុខជាតិមានឫសលវង លលើរលលងលត
របតិបតថិររបង្កា ញនូវការររាជីលដាយមលធាាយលផសងលទៀតានរតឹមរតូវ។ 

2.7.7. ផលិតរមមដំណំាពែុវតសរតវូលតរាប់បញ្ចូ លនូវគរមបដី តំបន់អភិររស ឬររុខជាតិផឋល់
ជរមរ។ 

2.7.8. ការដំាដុះជលវបផរមមលរៅពីដំណំាវារជីាតិ និងសលណ្ឋ របណ្ឋុ ះរតូវានហាមឃា
ត់។ 

2.7.9. សារធាតុរលមធចរមធីមិនលមនសររីាងគ រតូវរគប់រគងឲ្យានលអ។ 
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2.8. ការរគប់រគងសតវលអិតចនរង ជំងឺ លមម ចនរង និងការលូតលាស់ 

លគាលបំណ្ង 

របព័ននរគប់រគងផលិតរមមដំណំាលលើររមពស់ និងររាសុខភាពដំណំា រពមទំងលលររា
ផលិតរមម និងសុររិតភាពននរបព័ននលអរូរសិរមម។ 

លរខខណ្ឍ តរមវូ 

2.8.1. ការរគប់រគងសតវលអិតចនរង ជំងឺ និងលមម ចនរងរតវូលធវើលឡើងលដាយលផអរលលើវធិាន
ដូចខាងលរកាម៖ 

a) ជលរមើសរបលភទដំណំាសមស្សប 

b) រមមវធីិឆ្ល ស់សមស្សប 

c) ការផឋល់ជរមរអំលណាយផលសរមាប់សតវរពំា និងសតវលអិតមានរបលោជន៍ 

d) ការដំាដុះដំណំាបលណ្ឋ ញសតវលអិត 

e) ការលរបើរាស់វធីិសាស្រសថបុរាណ្ និងលមកានិច ឧ. ការបលងាើតគរមបដី ការបលងាើត
វាលលមម ការបលងាើតវាលលមម ឲ្យសតវសីុ អនាធ រ់ រាំងការពារ ពនលឺ និងសំលឡង 

f) ការរគប់រគងរលដឋ  

g) ការបលញ្ច ញរបស់រពំា និងា៉រ៉ាសីុតមិនលមន GMO 

2.8.2. ការសមាល ប់លមលរាគរបុងដីលដាយរលដឋ រតូវានហាមឃាត់ លលើរលលងលតមានការ
រាលដាលជំងឺ ឬសតវលអិតចនរងធងន់ធងរ លដលមិនអាចលដាះស្សាយានលដាយវធិានការ
លផសងលទៀត។ 

2.8.3. ការលរបើរាស់សារធាតុសររីាងគពីរបព័ននបលណាឋ ះអាសនបរតូវានអនុញ្ដតសរមាប់
លតការលធវើគរមបដីលដលសារធាតុសររីាងគពីរបព័ននសររីាងគមិនមានរគប់រគាន់បុ៉លណាត ះ។ 

2.8.4. សរមាប់ការរគបដណ្ឋ ប់រចនាសមព័ននសំលោគ គរមបដី លរាម សំណាញ់សតវលអិត 
និងការរុចំំណី្សតវ សរមាប់លតផលិតផលលដាយលផអរលលើបូ៉លីលអទីលឡន និងបូ៉លីរបូទីលល
ន ឬបូ៉លីរូបូណាតលផសងលទៀត និងសារធាតុលដលអាចបំលបរធាតុ (ឧ. អាមីដុង) រតូវាន
អនុញ្ញដ ត។ ទំងលនះរតវូលតរមាច ត់លចញពីដី បនាធ ប់ពីលរបើរាស់ លែើយមិនរតូវដុតលៅលលើ
ដីរសិដាឌ នលឡើយ។ 
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2.8.5. ការលរបើរាស់ធាតុចូលសរមាប់ការរគប់រគងសតវលអិតចនរង ជំងឺ និងលមម ចនរង 
រតូវានអនុញ្ញដ តលុះរតលតអនុវតថវធិានការលដលានរំណ្ត់ខាងលលើានអនុវតថរចួបុ៉លណាត ះ 
លែើយគាម នរបសិទនភាព លរកាមលរខខណ្ឍ ផលិតរមមលដលសងស័យ។ 

2.8.6. មានលតផលិតផល រាប់បញ្ចូ លទំងធាតុចូលលដលានលរបើលៅរបុងផលិតផល
រគប់រគង សតវលអិតចនរង លដលមានលរៀបរាប់លៅរបុងឧបសមព័នន 2 បុ៉លណាត ះលដលរតូវាន
អនុញ្ញដ ត។ 

2.8.7. Co-formulants (ឧ. សតវលអិត synergists ភាប រ់ង្ករចមលង និងភាប រ់ង្ករ wetting 

agents) របុងផលិតផលធាតុចូលរសិរមមលដលានបលងាើត រតូវលតមិនលមនជាកាភាប រ់ង្ករ
បងាមហាររីមុ៉យតន់ teratogens ឬ ណឺ្រ ៉នូតុរសីុន។ 

2.8.8. សារធាតុលដលអនុញ្ញដ តលរកាមសឋង់ដារលនះ មិនរតវូមានសារធាតុណាណូ្ លដល
ានផលិតលបបសំលោគលឡើយ។  
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3. លកខខណ្ឌ តម្រមូវស្ម្រមាបស់ម្រោយសពលម្ររមលូ
ផល ោរចាតច់ចង ោររកាទកុ ោរដឹក
ជញ្ជូ ន ោរចកច្ចៃ និងោរសវចខចប ់
 

3.1. ការរគប់រគងទូលៅលរកាយលពលរបមូលផល លរនចប និងចាត់លចង 

លគាលបំណ្ង 

របព័ននរគប់រគងលរកាយលពលរបមូលផល លរនចប និងចាត់លចង រតវូររាសុររិតភាពសររីា
ងគននផលិតផលសររីាងគ។ 

លរខខណ្ឍ តរមវូ 

3.1.1. របតិបតថិរររតូវមានទំនួលខុសរតវូ និងររាសុររិតភាពសររីាងគននរសិផល/
ផលិតផលសររីាងគលៅរគប់ជំហានទំងអស់ននការចាត់លចង និងការលរនចបលរកាយលពល
របមូលផល រមួទំងសររមមភាពររាទុរ និងដឹរជញ្ជូ ន លរកាមការរគប់រគងរបស់ពួរលគ 
ដ៏រាបណារសិផល/ផលិតផល សទិតលរកាមការរគប់រគងរបស់ពួរលគ។ 

3.1.2. រគប់ទីតំងររាទុរ ចាត់លចង និងលរនចប រមួទំង ការររាទុរ ការចាត់លចង និង
ការលរនចបផលិតផល/រសិផលមិនលមនសររីាងគលរកាមការរគប់រគងរបស់របតិបតថិររផង
លដរលនាះ នឹងរតូវលធវើអធិការរិចច។ 

3.1.3. របតិបតថិរររតូវផឋល់លសចរឋីជូនដំណឹ្ងជាលាយលរខណ៍្អរសរអំពីការផ្ទល ស់បឋូរ
ការលរបើរាស់អគារ និងទីតំងផលិតរមម រ៏ដូជា ការផ្ទល ស់បឋូរលៅរបុងដំលណ្ើ រការចាត់លចង/
ផលិតរមម និងលផនការចាត់លចង/រគប់រគងសររីាងគឲ្យទន់លពលលវលា។ រតវូមានការ
អនុញ្ញដ តជាឯរសារមុនលពលផលិតផលអាចបិទសាល រ និងលរ់ជាផលិតផលសររីាងគ។ 

3.1.4. របតិបតថិរររតូវជូនដំណឹ្ង និងបណ្ឋុ ះបណាឋ លរមមររ រ៏ដូចជាភាគីពារ់ព័នន
លដលចូលរមួលៅរបុងសរមមភាពររាទុរ លរនចប និងចាត់លចងលដាយអនុលលាមតម
លរខខណ្ឍ តរមូវននសឋង់ដារ និងការបញ្ញជ រ់លដលពារ់ព័នន។ 

3.1.5. ការចាត់លចងលរកាយលពលរបមូលផល និងការលរនចបរសិផល និងផលិតផលស
ររីាងគ និងមិនលមនសររីាងគ រតូវានអនុញ្ញដ តលតលៅរបុងររណី្លដលរបតិបតថិររមានរបព័នន
រគប់រគងលៅនឹងរលនលង លដលអាចការពារការបំពុលពីសារធាតុលដលមិនរតូវាន
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អនុញ្ញដ ត និងការរចបល់ចូលគាប ននរសិផល/ផលិតផលសររីាងគជាមួយនឹងរសិផល/ផ
លិតផល។ 

3.1.6. របតិបតថិរររតូវធានាថ្រាល់រិចចការររាទុរ ការលរនចប និងការចាត់លចងលដល
ានលធវើលដាយ (អបរផគត់ផគង់លសវា) លផសងលទៀតជំនួសមុខឲ្យពួរលគានបំលពញតមសឋង់
ពារ់ព័នន។ 

3.1.7. រិចចរពមលរពៀង/រិចចសនាលដលានចុះរតូវលតទទួលពីអបរផគង់ផគង់លសវាលដល
តរមូវរបសិនលបើអាច លដើមផអីនុវតថតមលរខខណ្ឍ តរមូវពារ់ព័នន អនុញ្ញដ តឲ្យលចញចូលលៅ
កាន់ទីតំងផឋល់ព័ត៌មាន និងសែការជាទូលៅជាមួយនឹងដំលណ្ើ រការអធិការរិចចលៅលពល
ចំាាច់។ 

3.1.8. ការរគប់រគងការចាត់លចង និងការលរនចបលរកាយលពលរបមូលផល រតូវលតដារ់
បញ្ចូ លនូវទមាល ប់អនុវតថអនាម័យលអ និង/ឬ ទមាល ប់ផលិតលអ។ លនះគួរលតរាប់បញ្ចូ លទំង
ការររានីតិវធីិសមស្សបលដាយលផអរលលើការរំណ្ត់ជំហានលរនចបសំខាន់ៗ។ 

3.1.9. សំណ្ល់ពីការលរនចប និងការចាត់លចងរតវូលតរគប់រគងលដើមផីកាត់បនទយផលប៉ះ
ពាល់លលើបរសិាទ នឲ្យលៅរតឹមររមិតអបផបរមា។ ការចាត់លចងសំណ្ល់រតូវលតលគារពតម
បទបផញតថិជាតិជាធរមាន។ របសិនលបើអាច សំណ្ល់សររីាងគរតវូលតបលញ្ច ញលចាលតម
បណាឋ ញ ឬរបព័ននលដលានបលងាើតលដើមផីលរនចបលឡើងវញិនូវសារជាតិចិញ្ច ឹម។ 

 

3.2. លរគឿងផស ំ

លគាលបំណ្ង 

ផលិតផលលរនចបសររីាងគ រតូវានបលងាើតពីលរគឿងផសសំររីាងគ។ 

លរខខណ្ឍ តរមវូ 

3.2.1. ផលិតផលសររីាងគានលរនចប រតវូលតរំែិតតមលដលអាចលធវើលៅានឲ្យមានលត
លរគឿងផសំសររីាងគលដលានបញ្ញជ រ់បុ៉លណាត ះ។ លៅលពលលដលលរគឿងផសំសររីាងគលដលាន
បញ្ញជ រ់មិនអាចររានលនាះលរគឿងផសមិំនលមនសររីាងគអាចរតវូានអនុញ្ញដ តលដាយលគារព
តមលរខខណ្ឍ តរមវូសរមាប់ការដារ់សាល រសញ្ញដ ។ របតិបតថិរររតូវលតបង្កា ញថ្ាន
ខិតខំរបឹងលរបងលធវើលទនរមមលរគឿងផសំសររីាងគលដលានបញ្ញជ រ់ និងការលដលររទិញមិនា
ន។ លរគឿងផសំយរចូលពីខាងលរៅ រតូវមានការបញ្ញជ រ់របហារ់របលែល ឬសមមូល 
(របសិនលបើអាច)។ 
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3.2.2. លរគឿងផសមិំនលមនសររីាងគអាចរតវូានអនុញ្ញដ តានលុះរតលតវាមិនលមនរតវូ
ានលធវើវសិវរមមលសលនទិច និងមិនលមនជាសារធាតុណាណូ្សំលោគជារ់លារ់លឡើយ។ 

3.2.3. គាម នលរគឿងផសំ សារធាតុបលនទម ឬសារធាតុជំនួយលរនចបរតូវមានរបភពពី ឬមាន
សារពាងគកាយលដលានលធវើរំលណ្លរបលសលនទិចជារ់លារ់ និងសារធាតុណាណូ្
សំលោគលឡើយ។. 

3.2.4. ផលិតផលមានលរគឿងផសលំតមួយមុខ រតូវលតលធវើលឡើងពីលរគឿងផសំសររីាងគលដល
មានការបញ្ញជ រ់បុ៉លណាត ះ។ 

3.2.5. លរគឿងផសំរបហារ់របលែលលៅរបុងផលិតផលមួយ មិនរតូវមានគុណ្ភាពសររីា
ងគលដលានបញ្ញជ រ់ និងមិនលមនសររីាងគលឡើយ។ 

3.2.6. ការលរបើរាស់សារធាតុបលនទម និងសារធាតុជំនួយលរនចបចំាាច់រតូវលតររមិតឲ្យ
លៅរតឹមររមិតអបផបរមាបុ៉លណាត ះ។ សារធាតុបលនទម និងសារធាតុជំនួយលរនចបលដលមាន
លរៀបរាប់លៅរបុងឧបសមព័នន 3 អាចលរបើរាស់ានលដាយរតូវលគារពតមលរខខណ្ឍ លដល
ានរត់សមាគ ល់។ 

3.2.7. មីររូសារពាងគកាយ និងអង់សីុមលដលានលរបើរាស់លៅរបុងដំលណ្ើ រការលរនចប 
យល់លអបំផុតគួរលតដំាដុះ ឬលរៀបចំពីសារធាតុសររីាងគ។ 

3.2.8. ការលរបើរាស់សារធាតុលដើមផប៉ីះបូ៉វការាត់បង់សារធាតុចិញ្ច ឹមលដាយសារលតការ
លរនចប និងការររាទុរមិនរតូវានអនុញ្ញដ តលឡើយ។ លរ ៉(រាប់បញ្ចូ លទំងសារធាតុតិចតួច) 
វតីមីន អាសីុតខាល ញ់សំខាន់ និងអាសីុតអាមីណូ្សំខាន់ និងសារធាតុចិញ្ច ឹមដាច់លដាយ
លឡររបហារ់របលែលមិនរតូវលរបើរាស់លឡើយ លលើរលលងលតលនាះគឺជាការលរបើរាស់
លដាយការដារ់បញ្ចូ លសារធាតុទំងលនាះរតវូានតរមវូលដាយចាប់លដើមផឲី្យផលិតផល
លនាះលអបុ៉លណាត ះ។ 

3.2.9. ទឹរ និងអំបិលអាចលរបើរាស់ជាលរគឿងផសំលៅរបុងការផលិតផលិតផលសររីាងគ 
និងមិនរតវូដារ់បញ្ចូ លរបុងការគណ្នាភាគរយលរគឿងផសំសររីាងគលឡើយ។ 

3.2.10. ទឹរលដលលរបើរាស់ជាលរគឿងផសំលៅរបុងដំលណ្ើ រការលរនចប ឬលដលប៉ះពាល់លដាយ
ផ្ទធ ល់ជាមួយនឹងផលិតផលសររីាងគ រតូវលគារពតមសថង់ដារទឹរសរមាប់ការពិសារ។ 
ឧបររណ៍្ និងសារធាតុលដលានលរបើរាស់លៅរបុងការដំលណ្ើ រការលរចាះទឹរ រតូវគាម ន
ជាតិអាលបសថូសលទ។ 

 

3.3. វធីិសាស្រសថលរនចប 
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លគាលបំណ្ង 

ចំណី្អាហារសររីាងគលដលរតូវានលរនចបតមបលចចរលទសលរនចបជីវសាស្រសថ គីមីសាស្រសថ ឬរបូ
សាស្រសថ។ ការលរនចបគួរលតររាលរខណ្ៈសារជាតិចិញ្ច ឹមរបស់ចំណី្អាហារសររីាងគ អភិររស
ថ្មពល និងកាត់បនទយផលប៉ះពាល់បរសិាទ នជាររមិតអតិបផរមា។ 

លរខខណ្ឍ តរមវូ 

3.3.1. វធីិសាស្រសថលរនចបរមួមានដូចខាងលរកាម៖ 

a) ដំលណ្ើ រការលមកានិច និងរបូសាស្រសថដូចជា ការរលដឋ  ការសមងួត ការរែួំត ការលឆអើ
លផសង ការរិន និងការសងាត់។ 

b) ដំលណ្ើ រការជីវសាស្រសថ ដូចជា លលផឿង 

c) ការទញយរលដាយទឹរ លអតណុ្ល លរបងសតវ និងររុខជាតិ ទឹរលខបះ កាបូនឌីអុរ
សីុតនីរតូលសន ឬអាសីុតកាបុរសីុលិចននគុណ្ភាពចំណាត់ថ្ប រ់អាហារ។ 

d) រររ 

e) ការលរចាះ 

f) បំណិ្ត 

g) ការបន្រងគប់ជាតិទឹរ ឬការបងាបលងាើតលដាយទឹរ។ 

3.3.2. ការលរបើរាស់សារធាតុបលនទម និងសារធាតុជំនួយលរនចបរតូវលតមាន រតវូលត
ររមិតឲ្យលៅរតឹមររមិតអបផបរមាបុ៉លណាត ះ។ មានលតសារធាតុបលនទម និងសារធាតុជំនួយ
លរនចបរតូវានអនុញ្ញដ តឲ្យលរបើរាស់លៅរបុងឧបសមព័នន 3 បុ៉លណាត ះលដលអាចលរបើរាស់ា
ន។ 

3.3.3. ហាមឃាត់ការរលដឋ  និងការលធវើអីុយុ៉ងវទិយុសរមមលលើលរគឿងផស ំ សារធាតុបលនទម 
និងផលិតផលសលរមច។ 

3.3.4. សារធាតុ ឬបលចចរលទសលរចាះលដលមានរបតិរមមគីមីជាមួយនឹង ឬលរតរមូវចំណី្
អាហារសររីាងគលៅររមិតមូ៉លលគុមិនរតូវានអនុញ្ញដ តលឡើយ។ ឧបររណ៍្លរចាះមិនរតូវ
មានអាលបសថូស ឬលរបើរាស់បលចចរលទស ឬសារធាតុលដលអាចបំពុលដល់ផលិតផល។ 
ភាប រ់ង្ករលរចាះ និងសារធាតុជំនួយរតូវានចាត់ទុរថ្ជាសារធាតុជំនួយលរនចប លែើយរតូវ
មានល ម្ ះលៅរបុងឧបសមព័នន 3 លទើបអាចលរបើរាស់ាន។ 
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3.3.5. នផធសមាា រៈ និងឧបររណ៍្លដលប៉ះពាល់ជាមួយនឹងផលិតផលសររីាងគរតូវលតគាម ន
សារធាតុណាណូ្ លលើរលលងលតមានការបញ្ញជ រ់ថ្ពិតជាគាម នហានិភ័យការបំពុល
បុ៉លណាត ះ។ 

3.3.6. ហាមមិនឲ្យលរបើរបអប់អាលុយមីញូ៉មលៅរបុងដំលណ្ើ រការលរនចបចំណី្អាហារអាល់
កាឡំាង។ 

 

3.4. ការលវចខចប់ 

លគាលបំណ្ង 

របអប់សរមាប់ការលវចខចប់ និងការររាទុរ/ការដឹរជញ្ជូ ន មិនបំពុលដល់ផលិតផលសរ ី
រាងគលដលផធុរខាងរបុង។ 

លរខខណ្ឍ តរមវូ 

3.4.1. សមាា រៈលវចខចប់មិនរតូវរបរពឹតថិរមមជាមួយនឹងសារធាតុការពារផសតិ សារធាតុ
សរមាប់ទុរឲ្យានយូរ ឬមានសារធាតុណាណូ្លឡើយ។ 

3.4.2. រសិផល/ផលិតផលសររីាងគ មិនរតវូររាទុរលៅរបុងរបអប់លដលធាល ប់ដារ់រសិ
ផល/ផលិតផលមិនលមនសររីាងគលឡើយ លលើរលលងលតវារតូវានសមាអ តលដាយយរចិតថ
ទុរដារ់បំផុត។ 

3.4.3. សមាា រលវចខចប់លដលលរបើរាស់សរមាប់ផលិតផលចំណី្អាហារ រតូវមានគុណ្
ភាពររមិតខពស់ សាអ ត និងអនាម័យ។ 

3.4.4. សមាា រលវចខចប់សរមាប់អាហារមិនរតូវលរបើរាស់លឡើងវញិលឡើយ លលើរលលងលត
របអប់លរវបុ៉លណាត ះ។ 

3.4.5. របសិនលបើអាច គួរលតលរបើរាស់សមាា រៈលវចខចប់លដលអាចលរនចបលឡើងវញិាន 
អាចបំលបរធាតុាន និងភាតរភាពបរសិាទ ន។ មិនរតូវលធវើការលវចខចប់លរចើនជាន់លឡើយ 
លលើរលលងលតគាម នជលរមើសលផសងពីលនះ។ 

3.4.6. ហាមលរបើរាស់ Styrofoam ជាសមាា រលវចខចប់ លលើរលលងលតគាម នជលរមើសលផសងពី
លនះ។ មិនរតវូលរបើរាស់ Styrofoam សរមាប់ការលវចខចប់លដលប៉ះពាល់លដាយផ្ទធ ល់លៅ
នឹងរសិផល 
សររីាងគលឡើយ។ 
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3.4.7. សមាា រលវចខចប់រតូវរគប់រគង់ឲ្យានលអលដើមផីកាត់បនទយសំណ្ល់ឲ្យលៅរតឹម
ររមិតអបផបរមា។ សំណ្ល់ពីសមាា រលវចខចប់រតូវចាត់លចងឲ្យានរតឹមរតវូលដើមផីកាត់
បនទយផលប៉ះពាល់បរសិាទ ន។ របសិនលបើអាច សំណ្ល់សររីាងគរតវូលតបលញ្ច ញលចាលតម
បណាឋ ញ ឬរបព័ននលដលានបលងាើតលដើមផីលរនចបលឡើងវញិនូវសារជាតិចិញ្ច ឹម។ 

3.4.8. PVC និងាល សធីរលដលមានជាតិរលរនីលផសងលទៀតរតវូានហាមឃាត់ លលើរលលង
លតគាម នជលរមើសលផសងលទៀត។ 

3.4.9. សមាា រលវចខចប់បិតសាល រ និងរបអប់សរមាប់រសិផល/ផលិតផលសររីាងគ មិនរតូវ
លរបើរាស់លឡើងវញិសរមាប់ការររាទុរសារធាតុមិនលមនសររីាងគលដលានហាមឃាត់
សរមាប់ផលិតរមម និងការលរនចបសររីាងគ។ 

 

3.5. ការរគប់រគងសតវលអិតចនរង 

លគាលបំណ្ង 

អំឡុងលពលលរនចប ររាទុរ និងការចាត់លចង – ផលិតផលសររីាងគរតូវានការពារពីសតវ
លអិតចនរងលដាយមិនលធវើឲ្យធាល រ់ចុះសុររិតភាពសររីាងគផលិតផល។ 

លរខខណ្ឍ តរមវូ 

3.5.1. ការរគប់រគងសតវលអិតចនរងរតូវលតរគប់រគងលដាយស្សបតមឋាននុររមទមាល ប់
អនុវតថ លដាយចាប់លផឋើមជាមួយនឹងវធិានការបង្កា រ លែើយបនាធ ប់មរវធីិសាស្រសថរបូវន័ថ លមកា
និច និងជីវសាស្រសថ។ 

3.5.2. វធីិសាស្រសថបង្កា រ ដូចជា ការសមាអ ត ការបង្កអ រ់ និងការលុបបំាត់ជរមរសតវ
លអិតចនរង ជាលដើម រតូវលតជាមលធាាយបឋមលដើមផីរគប់រគងសតវលអិតចនរង។ 

3.5.3. វធីិសាស្រសថរបូវន័ថ លមកានិច និងជីវសាស្រសថ ឧ. ការលរបើរាស់រាំងរបូវន័ថ សំលឡង 
ពនលឺអុ៊យរតលសាន (ultra-sound light) អំពូលលដញសតវលអិត UV (UV-light traps) (រាប់
បញ្ចូ លទំង អនាធ រ់សតវលអិតលដាយលមអង លផរ ៉មូ៉ូន) ការរគប់រគងសីតុណ្ា ភាព 
បរោិកាសមានការរគប់រគង និង diatomaceous earth រតូវានអនុញ្ញដ ត។ 

3.5.4. ការលរបើរាស់កាបូនឌីអុរសីុត នីរតលូសន ឬអីុសីុលសនលដើមផរីគប់រគងសីតុណ្ា
ភាពលៅរបុងអំឡុងលពលររាទុរ រតូវានររាទុរ។ 

3.5.5. ការការពារការដុះផសតិលដាយការលវចខចប់សុញ្ដកាស និងកាបូនឌីអុរសីុតរតវូាន
អនុញ្ញដ ត។ 
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3.5.6. ការររាទុរលដាយការកាល លសស និងការររាទុរលដាយការបងាររតូវានអនុញ្ញដ
ត។ 

3.5.7. សារធាតុលដលមានលរៀបរាប់លៅរបុង ឧបសមព័នន 2 អាចរតូវានលរបើរាស់ 
របសិនលបើវធិានការខាងលលើគាម នរបសិទនភាព។ 

3.5.8. របសិនលបើទមាល ប់ខាងលលើគាម នរបសិទនភាព អាចលរបើរាស់សារធាតុរមាច ត់សតវ
លអិតចនរងលផសងលទៀតាន។ 

3.5.9. របុងររណី្លរបើរាស់សារធាតុរមាច ត់សតវលអិតចនរងគីមីសំលោគ មិនរតូវឲ្យវាប៉ះ
ពាល់នឹងផលិតផលសររីាងគលឡើយ។ លរបើរាស់សារធាតុគីមីសំលោគសរមាប់ការរគប់រគង
សតវលអិតចនរង អាចអនុញ្ញដ តលដាយលផអរលលើចំណុ្ចដូចខាងលរកាម៖ 

a) សារធាតុគីមីរតវូលតមិនលមនជា សារធាតុគីមីរុានំរ,៉ bioaccumulative, សារធាតុ
ពុល (PBTs)។ 

b) ផលិតផលសររីាងគទំងអស់រតូវលតដរលចញពីទីតំងមុនលពលលរបើរាស់។ 

c) របតិបតថិរររតូវលតចាត់ចំណាត់ការលដើមផីធានាថ្គាម នហានិភ័យបំពុលដល់រសិ
ផល/ផលិតផលសររីាងគ។ 

d) ការលរបើរាស់ថ្ប ំគីមីរមាច ត់សតវលអិតចនរងរតូវលតមានរត់រតជាឯរសារ។ 

3.5.10. ការការពារការដុះផសិតលដាយលរបើថ្ប ំគីមី ឧ. អុរសីុតលអទីលឡន របមួូលមទីល អា
លុយមីញូ៉ម phosphide និងឌីរលូវ ៉សូ រតូវានហាមឃាត់។ 

3.5.11. ការលធវើអីុយុ៉ងវទិយុសរមម រតវូានហាមឃាត់។ 

3.5.12. របសិនលបើលរបើរាស់អបរលដ៉ការខាងលរៅឲ្យលធវើការរគប់រគងសតវលអិតចនរង 
របតិបតថិរររតូវទទួលខុសរតូវរបុងការផឋល់ឯរសារ និង/ឬ រំណ្ត់រតលដលបញ្ញជ រ់ថ្ការ
រគប់ រគងសតវលអិតចនរងានលធវើលឡើងលដាយអនុលលាមតមលរខខណ្ឍ តរមវូទំងលនះពិត
រារដលមន។ 

 

3.6. ការសមាអ ត ការសមាល ប់លមលរាគ និងការររាអនាម័យទីតំងលរនចបចំណី្
អាហារ 

លគាលបំណ្ង 

ការសមាអ ត ការសមាល ប់លមលរាគ និងការររាអនាម័យទីតំងលរនចបចំណី្អាហារ មិនរតូវលធវើ
ឲ្យឆលងដល់ផលិតផលសររីាងគលឡើយ។ 
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លរខខណ្ឍ តរមវូ 

3.6.1. រគប់ទីតំងលរនចប ឧបររណ៍្ របអប់ ទីតំងររាទុរ និងចាត់លចង រតូវលតសាអ ត 
និងមានអនាម័យ។ រតូវអនុវតថវធិានការលដើមផីការពារការឆលងពីសារធាតុមិនចង់ាន និង
សារធាតុហាមឃាត់។ 

3.6.2. របសិនលបើលរបើរាស់អបរលដ៉ការខាងលរៅឲ្យលធវើការសមាអ ត របតិបតថិរររតូវទទួល
ខុសរតវូរបុងការផឋល់ឯរសារ និង/ឬ រំណ្ត់រតលដលបញ្ញជ រ់ថ្ការរគប់រគងសតវលអិត
ចនរងានលធវើលឡើងលដាយអនុលលាមតមលរខខណ្ឍ តរមូវទំងលនះពិតរារដលមន។ 

3.6.3. ការសមាអ តនផធប៉ះពាល់ចំណី្អាហារ និងរលនលងររាទុរ រតវូលតលរៀបចំកាលវភិាគ
ឲ្យានជារបចំា និងរត់រតជារបចំា។ រិចចការសមាអ តរតូវលតរគប់រគងលដាយលរបើបញ្ជ ីរតតួ
ពិនិតយលៅលពលសមស្សប។ 

3.6.4. បញ្ជ ីល ម្ ះសារធាតុទំងអស់លដលានលរបើរាស់ រតវូលតររាទុរ រមួទំងសាល រ
សញ្ញដ  និងលរខណ្ៈបលចចរលទស។ 

3.6.5. ការសមាអ តទីតំងចាត់លចង និងររាទុរ គបផលីធវើលឡើងដំបូងលឡើយលដាយការលរបើ
ចំហាយ ទឹរ ខយល់រំលរបស សញ្ញដ កាស ការលដាះលាង ការដុះរចាស និងវធីិសាស្រសថរបូ
សាស្រសថ និងមីគីសាស្រសថលៅលពលលដលអាច។ 

3.6.6. របសិនលបើទីតំង និងឧបររណ៍្លរនចបលតមួយ រតូវានលរបើរាស់សរមាប់ការ
ចាត់លចង និងការលរនចបផលិតផលសររីាងគ និងមិនលមនសររីាងគ របតិបតថិរររតូវធានាថ្ទី
តំង និងឧបររណ៍្ទំងលនាះសាអ តលដាយគាម នសំណ្ល់ជាតិពុលននសារធាតុមិនចង់ាន 
និងហាមឃាត់ មុនលពលចាប់លផឋើមដំលណ្ើ រការលរនចប និងចាត់លចងផលិតផលសររីាងគ។ 

3.6.7. មានលតទឹរ និងសារធាតុលដលមានល ម្ ះលៅរបុង ឧបសមព័នន 4 បុ៉លណាត ះលដល
អាចប៉ះពាល់ជាមួយនឹងចំណី្អាហារាន។ លៅរបុងររណី្លដលសារធាតុទំងលនះគាម ន
របសិទនភាព លែើយរតូវលរបើរាស់សារធាតុលផសងលទៀត លនាះសារធាតុលផសងទំងលនាះមិន
រតូវឲ្យប៉ះពាល់ជាមួយនឹងផលិតផលសររីាងគលឡើយ។ 

3.6.8. ការសមាអ តលដាយលរបើសារធាតុសមាអ តគីមី រតវូលតររមិតឲ្យលៅរតឹមររមិតអបផ
បរមាបុ៉លណាត ះ។ សារធាតុជរមះ និងសារធាតុសមាអ ត រតវូមានគុណ្ភាពររមិតខពស់ របុង
ររណី្លដលរតូវប៉ះជាមួយនឹងនផធផលិតផលចំណី្អាហារ។ ការលរបើរាស់សារធាតុលដល
មិនមានល ម្ ះលៅរបុងឧបសមព័នន XXX ឲ្យបះពាល់ជាមួយនឹងនផធផលិតផល រតូវអនុវតថ
លដាយមានការអនថរាគមន៍ជំនួយ ឧ. តមរយៈការលាងសមាអ តជាមួយនឹងទឹរសាអ តឲ្យ
ានរគប់រគាន់លដើមផីការពារការលៅមានជាប់សំណ្ល់ជាតិពុលលៅលលើផលិតផល។ 
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3.6.9. របុងររណី្លដលឧបររណ៍្មិនអាចលាងសមាអ តាន រតូវាញ់សមាអ តសារធាតុ
សររីាងគតមរបព័ននឲ្យសាអ តសិន មុននឹងចាប់លផឋើមដំលណ្ើ រការលរនចបសររីាងគ។ សារធាតុសរ ី
រាងគលដលរតូវានលរបើជាការាញ់លាងមិនរតូវានចាត់ចំណាត់ថ្ប រ់ជាសររីាងគលឡើយ។ រ
យៈលពល និងបរមិាណ្ននការាញ់សមាអ ត នឹងរតូវរំណ្ត់លដាយស្សបតមសាទ នភាពនីមួ
យៗ។ 

3.6.10. សារធាតុសមាអ តគីមី រតូវលតររាទុរដាច់លដាយលឡរពីផលិតផលសររីាងគ។ 

 

3.7. ការររាទុរ និងការដឹរជញ្ជូ ន 

លគាលបំណ្ង 

សុររិតភាពសររីាងគរបស់រសិផល/ផលិតផល រតូវានររារបុងដំលណ្ើ រការររាទុរ និងដឹរ
ជញ្ជូ ន។ 

លរខខណ្ឍ តរមវូ 

3.7.1. រតូវមានវធិានការលៅនឹងរលនលងលដើមផីការពាររសិផល/ផលិតផលសររីាងគលដល
រតូវររាទុរពីការឆលងសារធាតុលដលមិនចង់ាន និងហាមឃាត់រគប់លពលលវលាទំងអ
ស់។ 

3.7.2. រសិផល/ផលិតផលសររីាងគ មិនរតវូររាទុរជាមួយនឹងរសិផល/ផលិតផល
មិនលមនសររីាងគលឡើយ លលើរលលងលតរចបល់ចូលគាប  និង/ឬការឆលងហារ់ដូចជាមិនអាច
លរើតលឡើង ឬមានវធិានការលៅនឹងរលនលងលដើមផីការពាររចបល់ចូលគាប  និង/ឬការឆលង។ 

3.7.3. រសិផល/ផលិតផលសររីាងគរតូវលតរំណ្ត់ឲ្យានសាអ តានលៅរគប់លពលលវលា
ទំងអស់លៅរបុងលពលររាទុរ។ 

3.7.4. រគប់ទីតំងលវចខចប់ និងររាទុរផលិតផលអចិនន្រនថយ៍ទំងអស់ រតូវមានវធិាន
ការរគប់រគងសតវលអិតចនរងឲ្យានរគប់រគាន់ ជាពិលសសលៅទីតំងចាត់លចង និងររា
ទុរផលិតផលននសារធាតុលវចខចប់។ 

3.7.5. ការដឹរជញ្ជូ នផលិតផលសររីាងគ មិនរតូវលធវើលឡើងជាមួយនឹងផលិតផលមិនលមន
សររីាងគលឡើយ លលើរលលងលតរតវូានរំណ្ត់ចាស់លាស់ លែើយរតូវមានវធិានលៅនឹង
រលនលងលដើមផីការពារការឆលង និង/ឬរចបល់ចូលគាប ។ 

3.7.6. របតិបតថិរររតូវធានាថ្ការង្ករដឹរជញ្ជូ នទំងអស់លដលានលធវើលដាយភាគីលផសង
ជំនួសមុខឲ្យខលួន ានបំលពញតមលរខខណ្ឍ តរមវូពារ់ព័នន។ 
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4. លកខខណ្ឌ តម្រមូវស្ម្រមាបោ់របិទស្លា ក និងោ
អះអាង 
 

4.1. ទូលៅ 

លគាលបំណ្ង 

ការបិតសាល រសញ្ញដ រំណ្ត់ោ៉ងចាស់លាស់នូវរសិផល និងផលិតផលសររីាងគ និង
ផឋល់ព័ត៌មានពារ់ព័ននសរមាប់អបរលរបើរាស់លដើមផីលធវើការសលរមចចិតថលលើជលរមើសឲ្យរតឹម
រតូវ និងលចៀសវាងការភាន់រចឡំ។ 

លរខខណ្ឍ តរមវូ 

4.1.1. លរៅពីលរខខណ្ឍ តរមូវទំងលនះ សាល រសញ្ញដ រតូវលតលគារពតមបទបផញ្ដតថិថ្ប រ់
ជាតិពារ់ព័នន និងលរខខណ្ឍ តរមូវជាចំាាច់។ 

4.1.2. សាល រសញ្ញដ រតូវលតបង្កា ញឲ្យានលពញលលញនូវលរគឿងផសំលៅតមលំដាប់ររមិត
ភាគរយទមងន់ និងថ្លតើពួរវាជាសររីាងគឬមិនលមន។ របសិនលបើទមងន់សរបុននលរគឿងផសំ
តិចជាង 2% រតូវលតលរៀបរាប់ល ម្ ះលៅតមចំណាត់ថ្ប រ់ពារ់ព័នន ជំនួសឲ្យលរគឿងផសំ
នីមួយ ឧ. របសិនលបើឱសលររុខជាតិ និង/ឬលរគឿងលទសមានចំណុ្ះតិចជាង 2% ននទមងន់
សរបុននលរគឿងផស ំលនាះពួរវារតូវលតលរៀបរាប់ជា “លរគឿងលទស” ឬ “ររុខជាតិ”។ 

4.1.3. សាល រសញ្ញដ លៅលលើរសិផល/ផលិតផលសលរមចលដលានលវចខចប់ រតវូមាន
ព័ត៌មានដូចខាងលរកាម៖ 

a) លសចរឋីពណ៌្នាអំពីផលិតផល/រសិផល & ការលរបើរាស់ពារយ “សររីាងគ” ជាលផបរ
ននលសចរឋីពណ៌្នាអំពីផលិតផល/រសិផល។ 

b) លរគឿងផស/ំថ្ប រ់/ទំែំ លដលពារ់ព័នន 

c) ចំណុ្ះសុទនគិតជាគីឡូរកាម ឬលីរត 

d) កាលបរលិចឆទផុតរំណ្ត់ 

e) របលទសរបភព 

f) រំណ្ត់សមាគ ល់រមមវធីិបញ្ញជ រ់សររីាងគលដលពារ់ព័នន 
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g) លលខឡូត៍/ដំុ ឬរូដតមដាន 

h) ល ម្ ះ និងអាសយដាឌ នរបស់ផលិតររ/អបរលរនចបលដលមានការបញ្ញជ រ់ និង/ឬ 
អបរនំាចូល/អបរលចរលចរទទួលខុសរតូវ លដលពារ់ព័នន 

i) អងគភាពបញ្ញជ រ់ពារ់ព័នន។ អតថសញ្ញដ ណ្ននអងគភាព/ភាប រ់ង្ករបញ្ញជ រ់ រតូវលត
ដារ់បង្កា ញលៅជិតរបតិបតថិររលដលមានការបញ្ញជ រ់លដាយថ្ “សររីាងគលដល
មានការបញ្ញជ រ់លដាយ (ល ម្ ះននភាប រ់ង្ករ ឬសាល រសញ្ញដ បញ្ញជ រ់)” 

4.1.4. ការលវចខចប់ជាដំុ ឬរបអប់មិនលមនសរមាប់លរ់រាយ ោ៉ងលហាចណាស់រតវូមាន
លលខឡូត៍/ ដំុ ឬរូដតមដាន របសិនលបើមិនដូចខាងលរកាម៖ 

a) លសចរឋីពណ៌្នាអំពីផលិតផល/រសិផល លដាយលរបើរាស់ពារយថ្ “សររីាងគ” 

b) ថ្ប រ់/ទំែំ/បរមិាណ្ លដលអាចមាន 

c) កាលបរលិចឆទផុតរំណ្ត់ 

d) របលទសរបភព 

e) រំណ្ត់សមាគ ល់រមមវធីិបញ្ញជ រ់សររីាងគលដលអាចមាន 

f) ល ម្ ះ និងអាសយដាឌ នរបស់របតិបតថិររមានការបញ្ញជ រ់ 

g) អងគភាព/ភាប រ់ង្ករបញ្ញជ រ់ពារ់ព័នន ឬសាល រសញ្ញដ  

4.1.5. ផលិតផលអាចដារ់សាល រសញ្ញដ ថ្ 'សររីាងគ' ានរបសិនលបើបរមិាណ្អបផបរមា 
95% នន លរគឿងផស ំ (តមទមងន់សរមាប់សមាសភាគរងឹ ឬបរមិាណ្សរមាប់សមាសភាគ
ទន់ មិនរាប់បញ្ចូ លទឹរ និងអំបិល) ផលិតផលមានលរគឿងផសំលរចើនមុខ មានរបភពជាសរ ី
រាងគ។ 

4.1.6. លរគឿងផសំននរបភពមិនលមនសររីាងគលដលានអនុញ្ញដ តមិនរតូវលលើសពី 5% តម
ទមងន់មិនរាប់បញ្ចូ លទឹរ និងអំបិល។ 

4.1.7. លរគឿងផសមិំនលមនសររីាងគពីរបភពរសិរមម និងមិនលមនរសិរមម មិនរតូវផលិត
លឡើងលដាយលធវើរំលណ្លរបលសលនទិច វទិយុសរមម ឬរបរពឹតថិរមមជាមួយនឹងសារធាតុជំនួយ
លរនចបលដលគាម នល ម្ ះលៅរបុងឧបសមព័នន 3 លឡើយ។ 

4.1.8. ផលិតផលអាចបិទសាល រសញ្ញដ ជា 'ផលិតផលពីលរគឿងផសំសររីាងគ' ាន 
របសិនលបើលរគឿងផសតិំចជាង 95% បុ៉លនថមិនរតូវតិចជាង 70% លឡើយ (តមទមងន់សរមាប់
សមាសភាគរងឹ ឬតមបរមិាណ្សរមាប់សមាសភាគរាវ មិនរាប់បញ្ចូ លទឹរ និងអំបិល) 
លៅរបុងផលិតផលមានលរគឿងផសំលរចើនមុខ មានរបភពជាសររីាងគ។ 
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4.1.9. សាល រសញ្ញដ អាចដារ់បញ្ចូ លចំនួនភាគរយ “លរគឿងផសំសររីាងគ 85%”។ លរគឿងផសំ
សររីាងគ និងមិនលមនសររីាងគ រតូវលតរំណ្ត់លៅរបុងបញ្ជ ីល ម្ ះលរគឿងផសំឲ្យានរតឹមរតូវ។ 

4.1.10. សាល រសញ្ញដ មិនរតូវបញ្ញជ រ់ថ្ “សររីាងគ” ឬ “ផលិតពីលរគឿងផសសំររីាងគ" ឬពារយ
របហារ់របលែល ឬអះអាងបញ្ញជ រ់សររីាងគលៅលលើផលិតផលលដលមានលរគឿងផសំសររីា
ងគតិចជាង 70% (តមទមងន់សរមាប់សមាសភាគរងឹ ឬតមចំណុ្ះសរមាប់សមាសភាគ
រាវ មិនរាប់បញ្ចូ លទឹរ និងអំបិល) លទះបីជា “សររីាងគ” អាចលរបើរាស់លដើមផចីាត់ចំណាត់
ថ្ប រ់លរគឿងផសលំៅលលើបញ្ជ ីលរគឿងផសរ៏ំលដាយ។ 

4.1.11. សាល រសញ្ញដ រតូវលតលបងលចរភាពខុសគាប ឲ្យចាស់លៅរបុងផលិតផលសទិតរបុងរ
យៈលពលបំលលង ឬពារយរបហារ់របលែលពីផលិតផលសររីាងគ។ 

4.1.12. ការអះអាងថ្គាម ន GMO លដាយលផអរលលើអនុលលាមភាពតមសឋង់ដារលនះគឺរតវូ
ានហាមឃាត់ លលើរលលងលតផលិតផលលនាះរតវូានបញ្ញជ រ់បលនទមថ្គាម ន GMO។ 

4.1.13. របតិបតថិរររតូវដារ់ជូនគំរសូាល រសញ្ញដ លៅកាន់អងគភាព/ភាប រ់ង្ករបញ្ញជ រ់លដើមផី
លសបើសំុការអនុញ្ញដ តមុនលពលលរបើរាស់។ 

 

4.2. ការលរបើរាស់សញ្ញដ បញ្ញជ  

លរខខណ្ឍ តរមវូ 

4.2.1. សញ្ញដ បញ្ញជ រ់/រមមវធីិសររីាងគអាចលរបើរាស់ានលតលៅលលើផលិតផលលដលាន
បញ្ញជ រ់ចំលពាះរមមវធីិពារ់ព័នន។ 

4.2.2. សញ្ញដ បញ្ញជ រ់/រមមវធីិសររីាងគ និងល ម្ ះមិនរតូវលរបើរាស់ជាល ម្ ះម៉ារ
ផលិតផល ឬលផបរននល ម្ ះពាណិ្ជជសញ្ញដ ផលិតផល ឬសញ្ញដ លឡើយ 

4.2.3. សញ្ញដ បញ្ញជ រ់/រមមវធីិសររីាងគ មិនរតូវលរបើរាស់លៅរបុងទរមង់មួយលដលនឹង
បំភាន់ 
លគាលនលោាយលដាយការបលញ្ច ញលដលផលិតផលសររីាងគមានលរខណ្ៈលរចើនដូចជា
គាម ន GMO ឬមានគុណ្ភាពសររីវញិ្ញដ ណ្ សារជាតិចិញ្ច ឹម ឬសុខភាពររមិតខពស់ លដាយ
គាម នផលប៉ះពាល់បលនទម។ 

4.2.4. របតិបតថិរររតូវជូនដំណឹ្ងដល់ភាប រ់ង្ករបញ្ញជ រ់ របសិនលបើអបរលដ៉ការបនថរតវូ
ានលរបើរាស់លដើមផីដារ់ពារយសំុសញ្ញដ បញ្ញជ រ់/រមមវធីិសររីាងគ និងរតូវទទួលខុសរតូវលលើ
ការមិនអនុលលាមភាពលដលានលធវើលឡើងលដាយអបរលដ៉ការបនថលនាះ។ 
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4.2.5. សញ្ញដ បញ្ញជ រ់/រមមវធីិសររីាងគមិនរតូវមានទំែំធំជាង ¾ ននល ម្ ះម៉ារពាណិ្ជជ
សញ្ញដ ផលិតផលលឡើយ។ 

4.2.6. ការផ្ទល ស់បឋូរ ពារយ ពណ៌្ និង/ឬ ការរចនាននទរមង់សញ្ញដ បញ្ញជ រ់/រមមវធីិសររីាងគ
រតូវានហាមឃាត់ លលើរលលងលតទំែំបុ៉លណាត ះ។ 

4.2.7. ការលរបើរាស់សញ្ញដ បញ្ញជ រ់/រមមវធីិសររីាងគលលើរញ្ច ប់ផលិតផលរតូវដារ់លសបើសំុ
ការអនុញ្ញដ តជាមុនសិន លទើបអាចលរបើរាស់ាន។ 

4.2.8. ការមិនអនុវតថតមលរខខណ្ឍ តរមូវទំងលនះ រតវូានចាត់ទុរថ្ជាការរលំលាភ
បំពាន និង/ឬការលរបើរាស់មិនរតឹមរតូវនូវសញ្ញដ បញ្ញជ រ់/រមមវធីិសររីាងគពារ់ព័នន។ ភាគី
ទទួលខុសរតូវនឹងរតូវរបឈមនឹងចំណាត់ការវន័ិយ និងចំណាត់ការផលូវចាប់។ 
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5. លទធភាពតាមដាន នងិោររកាកណំ្ត់
ម្រតា 
 

5.1. ទូលៅ 

លគាលបំណ្ង 

ការររារំណ្ត់រតជួយធានានូវលទនភាពតមដានននសុររិតភាពសររីាងគលពញរបតិបតថិ
ការសររីាងគ ទំងមូលលដាយតមដានទិនបន័យផលិតរមម (ឧ. ទិនបន័យវតទុធាតុលដើម ធាតុ
ចូលផលិតរមម) និងបរមិាណ្ជំហានទំងអស់ននលខសសង្កវ រ់ផគត់ផគង់ រមួទំង ការលរ់។ 
ដំលណ្ើ រការលនះរតូវលតមានតមាល ភាព និងអាចទញយរព័ត៌មានមរលរបើរាស់លដាយភាព
ង្កយស្សួល។ 

លរខខណ្ឍ តរមវូ 

5.1.1. របតិបតថិរររតូវលតររារំណ្ត់រតននការទិញ ការចាត់លចង និងការលរនចប លែើយ
រ៏រតូវចុះបញ្ជ ីសារលពើភ័ណ្ឍ ននសារធាតុទំងអស់លដលានលរបើរាស់សរមាប់ការលរនចប 
និងចាត់ លចងសររីាងគ រ៏ដូចជាផលិតផលសលរមចផងលដរ។ 

5.1.2. រំណ្ត់រតទិញននលរគឿងផសំ និងសារធាតុលដលានលរបើរាស់សរមាប់ការលរនចប
សររីាងគ រ៏ដូចជាផលិតផលសលរមចសរមាប់លរ់ រតូវលតមានអតថសញ្ញដ ណ្អបរផគត់ផគង់ 
កាលបរលិចឆទរបតិបតថិការ ចំណុ្ច និងបរមិាណ្។ 

5.1.3. បញ្ជ ីល ម្ ះអបរផគត់ផគង់ និងព័ត៌មានទំនារ់ទំនងរតូវលតលធវើបចចុបផនបភាពជារបចំា។ 

5.1.4. ឯរសារននការបញ្ញជ រ់សររីាងគសរមាប់លរគឿងផសំសររីាងគ និងផលិតផលសលរមច
រតូវលតមានសុពលភាពសរមាប់ឡូត៍/ដំុលដលានទិញចូលនីមួយៗ។ 

5.1.5. រំណ្ត់រតផលិតរមម/លរនចប រតវូលតដារ់បញ្ចូ លនូវកាលបរលិចឆទ និងលម៉ាង
សរមមភាព របលភទ និងបរមិាណ្លរគឿងផស ំអមជាមួយនឹងលខសសង្កវ រ់ផលិតរមម/លរនចប រ៏
ដូចជាបរមិាណ្នន ផលិតផលសលរមច។ 

5.1.6. របព័ននតមដានផលិតរមម និង/ការលរនចប ឧ. រូដឡូត៍/ដំុ រតវូលតអនុវតថលដើមផឲី្យ
មានលទនភាពតមដានននដំលណ្ើ រការផលិតរមម និង/ការលរនចបនីមួយៗលលើរូដឡូត៍/ដំុនន
លរគឿងផសំលដលានលរបើរាស់។ 
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5.1.7. បញ្ជ ីសារលពើភ័ណ្ឍ ននលរគឿងផស ំ(សររីាងគ និងមិនលមនសររីាងគ) ទំងអស់លដលាន
លរបើរាស់ ផលិតផលសលរមច និងការលរ់ផលិតផលសលរមចរតវូលតររាទុរឲ្យាន
រតឹមរតវូ។ 

5.1.8. ឯរសារ និងរំណ្ត់រតរតូវលតរំណ្ត់ឲ្យានចាស់លាស់នូវរបភព ការចល័ត 
ការលរបើរាស់ និងបញ្ជ ីសារលពើភ័ណ្ឍ ននសារធាតុសររីាងគ និងមិនលមនសររីាងគលៅរគប់
ដំណារ់កាលទំងអស់ននផលិតរមម និង/ការលរនចប និងការចាត់លចង។ 

5.1.9. របតិបតថិរររតូវលតររារបព័ននគណ្លនយយលដលមានរត់រតនូវការទិញ និងការ
លរ់ទំងអស់។ របព័ននលនះគួរលតអាចផឋល់នូវការសលងខបអំពីការទិញ និងការលរ់
ផលិតផលសររីាងគ និងមិនលមនសររីាងគលៅរបុងរយៈលពលរបតិទិនតមតរមូវការ។ 

5.1.10. រំណ្ត់រត ឯរសារ និងបញ្ជ ីគណ្នីរតវូលតមានលទនភាពអាចតមដានាន និង
ផឋល់ដល់មន្រនថីអធិការរិចចសរមាប់លធវើសវនរមម និងលផធៀងផ្ទធ ត់រតឡប់លៅររលពលលវលា
ជារ់លារ់ណាមួយលដលចង់ដឹង។ 

5.1.11. រំណ្ត់រត (រាប់បញ្ចូ លទំងរំណ្ត់រតលរបើរាស់អបរលដ៉ការបនថ) រតវូលតររា
ទុររយៈលពលោ៉ងលហាចណាស់ 5 ឆ្ប ំ។ 

5.1.12. របតិបតថិរររតូវលតររាបញ្ជ ិការននការតវ៉ា និងចាត់វធិានការលរតរមវូ។ 

5.1.13. របតិបតថិរររតូវលតររានីតិវធីិលៅរតឡប់។ 

5.1.14. សវនរមមនផធរបុង រតវូលតលធវើលឡើងោ៉ងលហាចណាស់ឲ្យានមឋងរបុងមួយឆ្ប ំ។ 
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6. ស្លា នភាពោរងារ ស្ខុមុាលភាព នងិ
ស្វុត្ថាភាពបគុគលកិ 
 

6.1. ទូលៅ 

លរខខណ្ឍ តរមវូ 

6.1.1. របតិបតថិរររតូវលតអនុវតថតមបទបផញ្ដតថិថ្ប រ់មូលដាឌ ន និងជាតិលដលពារ់ព័នន
នឹងសុខុមាលភាពការង្ករ រមមវធីិតបសបងសរមាប់បុគគលិរ ខលចង និងលរខខណ្ឍ ការង្ករ
អតទរបលោជន៍ និងសិទនិទទួលាន។ 

6.1.2. របតិបតថិររមិនរតូវលរបើរាស់រមាល ំងពលរមមលដាយបងខំ និងមិនលមនសម័រគចិតថលឡើ
យ។ 

6.1.3. បុគគលិរលដលលធវើការង្ករដូចគាប  ឬកាន់មុខតំលណ្ងរបហារ់របលែលគាប  រតូវលត
ទទួលានការរបរពឹតថលសមើភាពគាប  លដាយមិនលរ ើសលអើងលលើលយនឌ័រ ពូជសាសន៍ សាសនា 
ឬជំលនឿនលោាយលឡើយ។ 

6.1.4. បុគគលិររតូវលតលគារពតមលរខខណ្ឍ ការង្ករសមលែតុផល និងទទួលផលតប
សបង និងអតទរបលោជន៍លសមើភាពគាប ។ ខលចង និងលរខខណ្ឍ ជាលាយលរខណ៍្អរសររតូវលត
បញ្ញជ រ់ោ៉ងលហាចណាស់៖ រារ់ឈបួល និងវធីិសាស្រសថទូទត់ ទីតំង និងរបលភទការង្ករ 
លម៉ាងការង្ករ និងលម៉ាងបលនទម នលងឈប់សរមារមានរារ់នលលឈបួល នលងឈប់សរមារ
លពលមានជំងឺ ឬអតទរបលោជន៍លពលមានជំងឺ និងអតទរបលោជន៍លផសងលទៀត ដូចជា ការ
ឈប់សរមារមាតុភាព និងបិតុភាព។ 

6.1.5. លៅរបុងររណី្មានលរបើពលរមមរុមារ និងរមាល ំងពលរមមវយ័លរមង របតិបតថិរររតូវ
លតផឋល់ឱកាសឲ្យបញ្ច ប់ការអប់រ ំ ឬឱកាសសិរាលដលមិនអាចខវះានសរមាប់ការបណ្ឋុ ះ
បណាឋ លវជិាជ ជីវៈ និង/ឬការអភិវឌណខលួនឯង។ 

6.1.6. របសិនលបើមានការផឋល់ការសាប រ់លៅ ទីតំងទំងលនាះរតូវលតជារលនលង និងទីតំង
លដលអាចផឋល់ទីជរមរមូលដាឌ នាន។ 

6.1.7. បុគគលិរលដលរស់លៅរបុងបរលិវណ្ រតូវលតររាអនាម័យរគប់លពលលវលាទំងអស់
លដើមផីលចៀសវាងការបលងាើតទីតំងររីរាលដាលសរមាប់សតវលអិតចនរង។ 
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6.1.8. ការបណ្ឋុ ះបណាឋ លគួរលតផឋល់ដល់រមមររលដលលរបើរាស់ឧបររណ៍្មានលរគាះ
ថ្ប រ់ ឬមានភាពទំលនើប។ 

6.1.9. រមមររ និងរបតិបតថិរររតូវលតទទួលានការបណ្ឋុ ះបណាឋ លមូលដាឌ នអំពី
លរខខណ្ឍ តរមូវអនាម័យសរមាប់ការចាត់លចងផលិតផលចំណី្អាហារ។ 

6.1.10. បុគគលិរគួរលតទទួលានការជូនដំណឹ្ងអំពីលរខខណ្ឍ តរមូវរបុងការជូនដំណឹ្ង
ថ្ប រ់រគប់រគងរបសិនលបើពួរលគឆលងជំងឺឆលង លដលអាចលធវើឲ្យពួរលគមិនសមស្សបរបុងការលធវើ
ការង្ករជាមួយ ឬលៅជិតរសិផល/ផលិតផល សរមាប់មនុសសបរលិភាគ។ 

6.1.11. រមមររគួរលតមានបងគន់អនាម័យ និងរលនលងលាងនដអនាម័យ លដលលៅជិរលនលង
ការង្កររបស់ពួរលគ។ 

6.1.12. រតូវលតមានវធិានលលើររមពស់លរខខណ្ឍ សុវតទិភាព និងលរខខណ្ឍ ការង្ករលអ។ 

6.1.13. របអប់ឧបររណ៍្សលន្រង្កគ ះបនាធ ន់ រតូវលតលរតៀមរចួរាល់សរមាប់លរបើរាស់លៅនឹង
រលនលង។ 

6.1.14. លរគាះថ្ប រ់គួរលតរំណ្ត់ឲ្យានចាស់លាស់លដាយសញ្ញដ រពមានលៅលពលសម
ស្សប។ 

6.1.15. នីតិវធីិឧបផតថិលែតុ និងលរគាះថ្ប រ់បនាធ ន់ រតូវលតបលងាើតលឡើងលដាយមានការ
លណ្នំាចាស់លាស់សរមាប់រមមររទំងអស់។ នីតិវធីិទំងលនះរតវូលតបង្កា ញលដាយលរបើ
ភាសាមួយលដលរមាល ំងពលរមមអាចយល់ាន។ 
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7. ោរបញ្ជជ កម់្រកមុអៃកដា ំ
 

7.1. លរខណ្ៈវនិិចឆ័យរររម 

លគាលបំណ្ង 

សឋង់ដារទំងលនះអនុវតថចំលពាះលតការបញ្ញជ រ់រររមអបរដំាបុ៉លណាត ះ។ រមមវធីិបញ្ញជ រ់
ផលិតផលសររីាងគគួរលតរំណ្ត់ររមិតវសិាលភាពននការបញ្ញជ រ់រររមដល់រររមលដល
បំលពញតមលរខខណ្ឍ តរមវូដូចខាងលរកាម៖ 

លរខខណ្ឍ តរមវូ 

7.1.1. រររមគួរលតរគប់រគងលលើរបតិបតថិការលដលមានរបព័ននផលិតរមមរបហារ់របលែ
ល។ រសិររ និងរបតិបតថិររលផសងលទៀតលដលានលរៀចំរមួគាប  អាចមានគុណ្វឌុណខិពស់។ 

7.1.2. អងគភាពរសិរមមធំ អងគភាពលរនចប និងពាណិ្ជជររ អាចដារ់បញ្ចូ លជាលផបរមួយ
ននរររម បុ៉លនថគួរលតទទួលការរតតួពិនិតយលដាយផ្ទធ ល់។ អងគភាពលរនចប និងររាទុរលៅរ
សិដាឌ នជាគំរ ូអាចដារ់បញ្ចូ លជាលផបរននការលរៀបចំការរតតួពិនិតយគំរ។ូ 

7.1.3. សមាជិររររមគួរលតសទិតលៅរបុងទីតំងភូមិសាស្រសថ។ 

7.1.4. រររមគួរលតមានរិចចសែការសរមាប់ការលធវើទីផារ។ 

7.1.5. សមាជិររររមមិនអាចលរបើរាស់ការបញ្ញជ រ់សររីាងគលដាយឯររាជយ ឧ. ការលធវើទី
ផារជាសមាជិរដារ់លដាយលឡរពីគាប មាប រ់ៗ ែួសពីការរគប់រគងនផធរបុងរបស់រររម។ 

7.1.6. រររមគួរលតមានវសិាលធំលមម និងមានធនធានរគប់រគាន់របុងការគំារទដល់
របព័ននរតតួពិនិតយនផធរបុង (ICS) មានរបសិទនភាព លដលធានានូវអនុលលាមភាពរបស់
សមាជិរមាប រ់ៗលៅតមសថង់ដារផលិតរមមលៅរបុងលរខណ្ៈមួយមិនលលមអៀង និងតមាល ភា
ព។  

រំណ្ត់សមាគ ល់៖ លរខខណ្ឍ តរមូវសំលដដល់រតថ បីលដលទំែំរររមគួរលតធានានូវធនធាន
រគប់រគាន់ តមាល ភាព និងភាពមិនលលមអៀង។ CB រតវូលតរំណ្ត់ថ្លតើរររមមានទំែំធំលមម
លដើមផីបំលពញតមរតថ ទំងលនះ។ 

 

7.2. ទំនួលខុសរតវូរបស់រររមរបតិបតថិររ 

លរខខណ្ឍ តរមវូ 
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7.2.1. រររមរបតិបតថិរររតូវលតផឋល់នូវការពណ៌្នាទូលៅអំពីរររម និងរបតិបតថិការ។ 

7.2.2. រររមរបតិបតថិរររតូវលតលរៀបចំ និងររារិចចសនា/រិចចរពមលរពៀងជា
លាយលរខណ៍្អរសរលដលានចុះជាមួយនឹងសមាជិរទំងអស់។ 

7.2.3. រិចចសនា/រិចចរពមលរពៀងរតូវលតបញ្ញជ រ់នូវទំនួលខុសរតូវរបស់សមាជិរ និង
កាតពវរិចចរបុងការអនុវតថតមសថង់ដារពារ់ព័នន បទបផញ្ដតថិពារ់ព័នន និងលរខខណ្ឍ តរមូវ
សរមាប់ការបញ្ញជ រ់ រ៏ដូចជា ការអនុញ្ញដ តអធិការរិចចលៅនឹងទីតំង។ 

7.2.4. រររមរបតិបតថិរររតូវលតផឋល់ជូនសមាជិររររមទំងអស់នូវសំលៅលតចមលងននសឋ
ង់ដាររសិរមមសររីាងគពារ់ព័នន បទបផញ្ដតថិពារ់ព័នន និងលរខខណ្ឍ តរមូវសរមាប់ការ
បញ្ញជ រ់ ឬលផបរពារ់ព័ននននសថង់ដារលនះ និងលរខខណ្ឍ តរមវូ លដលបង្កា ញលៅរបុងវធីិ
សាស្រសថមួយលដលអាចសរមបលៅនឹងភាសា និងចំលណ្ះដឹងរបស់ពួរលគ។ 

7.2.5. រររមរបតិបតថិររ រតូវលតផឋល់ការបណ្ឋុ ះបណាឋ លសរមាប់សមាជិរអំពីរសិរមមស
ររីាងគសថង់ដារសររីាងគពារ់ព័នន និងលរខខណ្ឍ តរមវូសរមាប់ការបញ្ញជ រ់។ រំណ្ត់រតននការ
បណ្ឋុ ះបណាឋ លរតូវលតររាទុរឲ្យានរតឹមរតូវ។ 

7.2.6. រររមរបតិបតថិរររតូវលតររាលផនទីទិដឌភាពរមួននទីតំងរសិដាឌ ន/ទីតំងចមាា រ
របស់សមាជិរទំងអស់ លដលានលធវើបចចុបផនបភាព។ 

7.2.7. រររមរបតិបតថិរររតូវររាទុរបញ្ជ ីល ម្ ះសមាជិរលដលរតូវានអនុម័ត លដលមាន
ព័ត៌មាន ដូចខាងលរកាម៖ 

 ល ម្ ះអងគភាព (ផលិតររ/រសិដាឌ ន/ទីតំង) 

 ទីតំងអងគភាព (អាសយដាឌ ន) 

 រូដអងគភាព 

 ID ទីតំង & សាទ នភាព (សររីាងគ សទិតរបុងដំណារ់បំលលង មិនលមនសររីាងគ) 

 ទំែំទីតំងគិតជា acer 

 កាលបរលិចឆទចូលរមួ (រររមចូលរមួ) 

 កាលបរលិចឆទលរបើរាស់ចុងលរកាយ & របលភទសារធាតុលដលានហាមឃាត់ 

 កាលបរលិចឆទបញ្ច ប់ននការបំលលង (របសិនលបើពារ់ព័នន) 

 កាលបរលិចឆទននការបញ្ញជ រ់បឋម (របសិនលបើពារ់ព័នន) 

 ដំណំាលៅទីតំងលដលានដំាដុះ / ចំនួនលដើម 
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 ទំែំទីតំងលដលានដំាដុះគិតជា acer 

 សមាា របណ្ឋុ ះ (ានលធវើរបរពឹតថិរមម/មិនានលធវើរបរពឹតថិរមម/សររីាងគ) 

 ទិនបផលា៉ន់សាម ន 

 ការរបមូល/ការលរ់លលើរចុងលរកា 

 កាលបរលិចឆទននការលធវើអធិការរិចច ICS លលើរចុងលរកាយ (របសិនលបើពារ់ព័នន) 

 កាលបរលិចឆទននការលធវើអធិការរិចចពីខាងលរៅលលើរចុងលរកាយ 

7.2.8. រររមរបតិបតថិរររតូវលតររាព័ត៌មានានលធវើបចចុបផនបភាពអំពីអងគភាពផលិតរមម/
ចាត់លចងរបស់សមាជិរនីមួយៗ លដលរតូវមានសរមាប់អធិការរិចចលៅរគប់លពលលវលា។ 

7.2.9. ឯរសាររបស់សមាជិរមាប រ់ៗ រតវូមាន៖ 

 រិចចរពមលរពៀងចូលរមួរររមលដលមានចុះែតទលលខា 

 លផនទីទីតំង រមួទំងទីតំងទំងអស់លដលជាមាច ស់រមមសិទនិ និងលរកាមការ
រគប់រគង។ លផនទីរតូវលតបង្កា ញរពំរបទល់ដីសំខាន់  ៗ សរមមភាពរបស់ដីលៅ
ជិតខាង និងតំបន់រទនាប់។ 

 របវតថិទីតំង ទំែំគិតជា acer និងការលរបើរាស់សារធាតុហាមឃាត់លលើរ
ចុងលរកាយ 

 លផនការដំាដុះ៖ ការឆ្ល ស់ដំណំា ដំណំាលដលនឹងរតូវបញ្ញជ រ់ 

 រំណ្ត់រតននធាតុចូលលដលានទិញ និងលរបើរាស់ 

 រំណ្ត់រតការរបមូលផល និងការលរ់ 

 បញ្ជ ីល ម្ ះរសិផល លដាយបញ្ញជ រ់របលភទសររីាងគ សទិតរបុងដំណារ់បំលលង 
មិនលមនសររីាងគ 

 

7.3. របព័ននរតតួពិនិតយនផធរបុង (ICS) 

លរខខណ្ឍ តរមវូ 

7.3.1. រររមរបតិបតថិររ រតវូររាលសៀវលៅលណ្នំាសឋីពីរបព័ននរតួតពិនិតយនផធរបុង (ICS) 
របសិនលបើមានរបព័ននលនះ។ 

7.3.2. លសៀវលៅលណ្នំាសឋីពី ICS រតូវមាននូវព័ត៌មានដូចខាងលរកាម៖ 
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 រចនាសមព័ននអងគការ/ការរគប់រគង 

 លសចរឋីពណ៌្នាអំពីការង្ករសរមាប់មុខង្ករ ICS សំខាន់ៗទំងអស់ 

 លរខណ្ៈវនិិចឆ័យសរមាប់អបររគប់រគង ICS បុគគលិរការោិល័យ & ទីតំង 

 ការបណ្ឋុ ះបណាឋ លសរមាប់រររម ICS 

 ការរគប់រគងទំនាស់ផលរបលោជន៍ 

 ការវាយតនមលហានិភ័យ ឧ. ការគំណ្ត់លរគាះថ្ប រ់ ហានិភ័យលដលអាចមាន 
វធិានការបង្កា រ និងកាត់បនទយ 

 នីតិវធីិសរមាប់ការចុះល ម្ ះ/ការចុះបញ្ជ ីសមាជិរលមី 

 ការបណ្ឋុ ះបណាឋ លសរមាប់សមាជិរ 

 ពិធីសារសលងាតអនុលលាមភាពរំពុងបនថរបស់សមាជិរ និងសុររិតភាពនន
លខសសង្កវ រ់ផលិតផល 

 ការដារ់ពិន័យសរមាប់ការមិនអនុវតថតម និងនីតិវធីិ 

7.3.3. នីតិវធីិសរមាប់ការចុះល ម្ ះ/ការចុះបញ្ជ ីសមាជិរលមីរបស់សមាជិរលមីរមួមានដូច
ខាងលរកាម៖ 

 ការដារ់ជូនរបូហាវ ល់រសិដាឌ ន (អងគភាព) របស់សមាជិរ លផនទីរសិដាឌ ន 
របវតថទីតំង ទំែំគិតជា acer ការលរបើរាស់សារធាតុហាមឃាត់លលើរចុង
លរកាយ លផនការដំាដុះ រមួទំង របលភទ និងបរមិាណ្ធាតុចូលលដលានលរបើ
រាស់/ានលធវើលផនការរបុងការលរបើរាស់ និងការរបមូលធំលដលាន
ពាររណ៍្ 

 ទសសនរិចចវាយតនមល/ការលផធៀងផ្ទធ ត់លដាយ ICS 

 រំណ្ត់រត ICS និងលសចរឋីសលរមចលដលានលធវើរំណ្ត់រត 

 ការដារ់ជូនរិចចសនា/រិចចរពមលរពៀងលដលានចុះែតទលលខា 

7.3.4. ICS រតូវលធវើទសសនរិចចវាយតនមល/អលងាតលលើអងគភាព (រសិដាឌ ន &ការចាត់លចង) 
របស់ទីតំងទំងអស់ោ៉ងលហាចណាស់ឲ្យានមឋងរបុងមួយឆ្ប ំ។ ទសសនរិចចលរចើនជាង
លនះគួរលតលធវើលឡើងសរមាប់ផលិតរមមវលិជំុតមឆ្ប ំលដលមានអតិផល ឧ. ររុខជាតិ ឬការ
ដំណំាលរចើនមុខលៅរបុងឆ្ប ំ លដាយអាស្ស័យលលើការវាយតនមលហានិភ័យននលសណារយូ៉ីផលិ
តរមម។ 
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7.3.5. ពិធីសារសរមាប់ទសសនរិចចវាយតនមល/អលងាត ICS រតូវរមួមានចំណុ្ចដូចខាង
លរកាម៖ 

 ការវាយតនមលលលើលរខខណ្ឍ រសិលអរូឡូសីុរបស់រសិដាឌ ន ឧ. ការែូរលរចាះ 
ការអភិររសទីជរមរ 

 ទសសនរិចចទីតំងមិនលមនសររីាងគលដើមផលីផធៀងផ្ទធ ត់ថ្លតើមានផលិតរមមស្សប
លដរឬលទ 

 ការលធវើបចចុបផនបភាពរបហូាវ ល់រសិដាឌ ន លផនទី ដំណំាលៅរបុងទីតំង 

 ការវាយតនមលតំបន់រទនាប់ 

 ការលផធៀងផ្ទធ ត់ការាន់សាម នការរបមូលផល និងការលរ់ 

 ការពិនិតយលមើលរបលភទ និងបរមិាណ្ធាតុចូលលដលានលរបើរាស់ 

 ការវាយតនមលហានិភ័យននការឆលងលលើទីតំង/ដំណំាពីការលរបើរាស់សារធាតុ
ហាមឃាត់លៅរបុងទីតំងលៅជិតខាង (ខាងរបុង & ខាងលរៅ) ពីរបភពទឹរ 
ធាតុចូលលដលានលរបើរាស់ ការលរបើរាស់សមាា ររមួគាប  និងការចាត់លចង 

 ការលផធៀងផ្ទធ ត់រំណ្ត់រតននការសមាអ ត (របសិនលបើពារ់ព័នន) 

7.3.6. រាយការណ៍្សឋីពីទសសនរិចច ICS (រសិដាឌ ន/ការចាត់លចង) គួរលតមានព័ត៌មាន
រគប់រគាន់លដើមផរំីណ្ត់អនុលលាមភាពលៅនឹងសថង់ដារ រមួមានជាអាទិ៍ដូចខាងលរកាម៖ 

 ទីតំង ចមាា រ និងទីរលនលងលដលានទសសនរិចច 

 ការវាយតនមលលរខខណ្ឍ រសិលអរូឡូសីុរបស់រសិដាឌ ន ឧ. ការែូរលរចាះ ការ
អភិររសទីជរមរ 

 ការផ្ទល ស់បឋូររបូហាវ ល់អងគភាព លផនទី តំបន់រទនាប់ 

 លរខខណ្ឍ ននតំណាងលដលានដំាដុះលៅរបុងទីតំង និងតំបន់រទនាប់ 

 សតវលអិតចនរង ការរាលដាលជំងឺ និងវធិានលដលានអនុវតថ 

 ការា៉ន់សាម ន និងការលរ់ 

 របលភត និងបរមិានធាតុចូលលដលានលរបើរាស់ រមួទំងសារធាតុលដល
ានដំាដុះ 
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 ការវាយតនមលហានិភ័យននការឆលងលលើទីតំង/ដំណំាពីការលរបើរាស់សារធាតុ
ហាមឃាត់លៅរបុងទីតំងលៅជិតខាង (ខាងរបុង & ខាងលរៅ) ពីរបភពទឹរ 
ធាតុចូលលដលានលរបើរាស់ ការលរបើរាស់សមាា ររមួគាប   និងការចាត់លចង 

7.3.7. ទណ្ឍ រមមរតូវលតមានសមាមារតលៅនឹងសាទ នទមងន់ននការមិនអនុលលាម និងរតូវ
លតអនុវតថឲ្យមានរបសិទនភាព និងលសមើភាព។ 

7.3.8. រររមរបតិបតថិរររតូវលតររារាយការណ៍្ររណី្ននទណ្ឍ រមមទំងអស់លដលាន
អនុវតថ រមួមានដូចខាងលរកាម 

 រំណ្ត់សមាជិរ/អងគភាពលដលរតវូទណ្ឍ រមម 

 លរខណ្ៈននការមិនអនុលលាមតម 

 លរខណ្ៈននទណ្ឍ រមម 

 កាលបរលិចឆទ & រយៈលពលអនុវតថ (របសិនលបើពារ់ព័នន) 

 សមាជិរលឆលើយតបលៅនឹងទណ្ឍ រមម 

 លសចរឋីសលរមចននទណ្ឍ រមម និងកាលបរលិចឆទននការឲ្យដំលណ្ើ រការលឡើងវញិ 
(របសិនលបើពារ់ព័នន) 

7.3.9. រររមរបតិបតថិរររតូវលតចងររងរាយការណ៍្របចំាឆ្ប ំ លដលរតូវរមួមានព័ត៌មាន
ដូចខាងលរកាម៖ 

 លធវើបចចុបផនបភាពសាទ នភាព និងការផ្ទល ស់បឋូរចំលពាះរចនាសមព័នន & ថ្ប រ់
រគប់រគងរបស់រររម 

 លធវើបចចុបផនបភាពសាទ នភាព និងបញ្ញា លដលលរើតលឡើងពីផលិតរមម ការ
ចាត់លចង ការលធវើទីផារ និងការលរ់ 

 លធវើបចចុបផនបភាពសាទ នភាព និងការផ្ទល ស់បឋូរលលើសមាជិរភាពរររម & អងគភាព 
រមួទំងបញ្ញា លដលលរើតលឡើងលចញពីការចាត់លចងសមាជិរភាព និងការ
បណ្ឋុ ះបណាឋ ល 

 លធវើបចចុបផនបភាពសាទ នភាព និងការផ្ទល ស់បឋូរលលើថ្ប រ់រគប់រគង & នីតិវធីិ ICS 
រមួទំងការបណ្ឋុ ះបណាឋ ល ការរគប់រគងទំនាស់ផលរបលោជន៍ និងបញ្ញា
លដលលរើតលចញពីការអនុវតថ ICS 
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 លធវើបចចុបផនបភាពសាទ នភាព និងការផ្ទល ស់បឋូរលលើការវាយតនមលហានិភ័យ ឧ. 
ការរំណ្ត់លរគាះថ្ប រ់ ហានិភ័យលដលអាចលរើតលឡើង វធិានការបង្កា រ និង
កាត់បនទយហានិភ័យ 

 លធវើបចចុបផនបភាពសាទ នភាពលលើការមិនអនុលលាមភាព និងទណ្ឍ រមមលដលាន
អនុវតថ 

 

7.4. អធិការរិចចពីខាងលរៅ 

7.4.1. អធិការរិចចលលើរររម រតូវលតអនុវតថលដាយ CB ោ៉ងលហាចណាស់មឋងរបុងមួយឆ្ប ំ 

7.4.2. ទសសនរិចចអធិការរិចចរតវូរមួបញ្ចូ លទំងអធិការរិចចសរមាប់អនុលលាមភាពតម
លរខខណ្ឍ តរមូវននវធីិលដលពារ់ព័នន និងការវាយតនមលរបសិទនភាពនន ICS 

7.4.3. អធិការរិចចរតូវលតដារ់បញ្ចូ លនូវការពិនិតយលមើលលលើគំរសូមាជិររររម 

7.4.4. ចំនួនគំរសូមាជិររររម រតូវលតលផអរលលើចំណាត់ថ្ប រ់ហានិភ័យននរររម លដាយ
ពិចារណាលលើទិដឌភាពដូចខាងលរកាម៖ 

 ចំនួនអងគភាពសមាជិរលៅរបុងរររម 

 ររមិតរបហារ់របលែលននរបព័ននផលិតរមម/ចាត់លចងលរកាមការបញ្ញជ រ់ 

 ចំលណ្រអងគភាពសមាជិរលៅតមទីតំងភូមិសាស្រសថ 

 រំណ្ត់ទីតំងលលើអងគភាពផលិតរមម ឧ. ទីតំងលៅជិតនឹងហានិភ័យននការ
ឆលង 

 ភាពខុសគាប ននគុណ្តនមលលដលានផឋល់សរមាប់រសិផល/ផលិតផលសររីា
ងគរបស់សមាជិរពីរសិផល/ផលិតផលមិនលមនសររីាងគ 

 ភាពខុសគាប លៅរបុងការផលិត/ការចាត់លចងរសិផល/ផលិតផលលរកាមការ
រគប់រគងសររីាងគពីការរគប់រគងមិនលមនសររីាងគ 

 អតទិភាព និងនលលចំណាយលលើការលរបើរាស់ថ្ប ំគីមីរសិរមម 

 វតថមានផលិតរមម/ការចាត់លចងស្សបគាប  

 លរខណ្ៈននអងគភាពរររម ឧ. សវ័យលរៀបចំជាមួយនឹងថ្ប រ់ដឹរនំាឃំុលដល
ានបលងាើតលឡើង លដលចូលរមួលៅរបុងសរមមភាពសងគម វបផធម៌ និង
សមាគមន៍ ឬរគាន់លតជាការលរៀបចំការរសិរមមតមរិចចសនានីមួយៗ 
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 បទពិលសាធន៍ និងចំលណ្ះដឹងសមាជិរភាពរររមអំពីផលិតរមម/ការចាត់លចង
រសិផល/ផលិតផលសររីាងគ។ 

 ការផ្ទល ស់បឋូរលមីៗលលើការរគប់រគងរររម និងផលរបររបស់សមាជិរ 

 ការបលងាើតថ្ប រ់រគប់រគប់ ICS និងនីតិវធីិ ធនធាន និងបុគគលិរអតទិភាព 

 លទនផលននការវាយតនមលហានិភ័យ ICS 

 

7.5. លរខណ្ៈវនិិចឆ័យសរមាប់អធិការរិចចពីខាងលរៅ 

7.5.1. ចំនួនអបផបរមាននទំែំគំររូតូវលតគណ្នាលដាយដារ់ឫសកាលរ ៉ n លដល n គឺជា
ចំនួនសរបុននសមាជិររររម ឬ 10 លដលខពស់ជាងលនះ។ 

7.5.2. ររណី្គំរគួូរលតលរជើសលរ ើសលដាយលផអរលលើការរមួបញ្ចូ លគាប ននការវាយតនមលលដាយ
លចាះ និងការវាយតនមលលដាយលផអរលលើហានិភ័យ រមួមានជាអាទិ៍៖ 

 ការដារ់បញ្ចូ លគាប រវាងសមាជិរលមី និងសមាជិរចាស់ 

 ការរគបដណ្ឋ ប់លលើទីតំងភូមិសាស្រសថននរបតិបតថិការរបស់រររម & ទីតំង
លរកាមទំនួល ខុសរតូវរបស់សមាជិរ ICS 

 ការរគបដណ្ឋ ប់ននលខសសង្កវ រ់ផលិតផលលលើរបលភទដំណំា និងរបតិបតថិការ
ចាត់លចង 

 ការតមដានវធិានការលរតរមូវជារ់លារ់ 

 ហានិភ័យលដលានរំណ្ត់ 

7.5.3. ទសសនរិចចវាយតនមល ICS លដលចងររងឯរសារ រតវូលធវើលឡើងោ៉ងលហាចណាស់
ឲ្យានចាប់ពីមឋងលឡើងលៅរបុងមួយឆ្ប ំលដាយអនុលលាមតមនីតិវធីិសរមាប់សមាជិររររម
ទំងអស់ 

7.5.4. ទសសនរិចចវាយតនមល/អលងាត ICS រតូវលតលធវើលឡើងលៅលពលរបមូលផល/ចាត់លចង 
លដលមានផលិតរមមស្សបគាប  (ឧ. សររីាងគ & សទិតរបុងដំណារ់បំលលង ឬរមមវធីិបញ្ញជ រ់សរ ី
រាងគខុសគាប ) លដើមផរំីណ្ត់ការរបមូលផល និងការចាត់លចងផលិតផលដាច់លដាយលឡរ។ 
ទសសនរិចចវាយតនមល/អលងាត ICS 

7.5.5. លទនផលគំរនូនអធិការរិចចពីខាងលរៅគួរលតឆលុះបញ្ញច ងំនូវលទនផលរបហារ់
របលែលលៅនឹងលទនផលទសសនរិចចវាយតនមល/អលងាត លដលានអនុវតថលដាយមានឯរ
សាររណី្ ICS។ 
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7.5.6. ឧទែរណ៍្ននការមិនអនុលលាមតមរតវូានលដាះស្សាយលដាយសមស្សប
លដាយ ICSលដាយស្សបតមលគាលនលោាយ និងនីតិវធីិលដលានចងររងឯរសារ។ 

7.5.7. ICS ររារំណ្ត់រតឲ្យានរគប់រគាន់លដើមផីសរមបសរមួលតុលយភាពម៉ាសរបស់
សមាជិរ នីមួយ និងការតមដានរតឡប់លលើផលិតផលលៅលពលចំាាច់។ 

7.5.8. ការលធវើសវនរមមសារសលីដាយបុគគលិរទីតំង ICS គួរលតអនុវតថលដាយស្សបតម
ជាមួយនឹងអធិការរិចចពីខាងលរៅគំរ។ូ 

7.5.9. បុគគលិរ ICS រតូវមានចំលណ្ះដឹងលអអំពីសឋង់ដារ និងលរខខណ្ឍ តរមូវសរមាប់ការ
បញ្ញជ រ់លដលពារ់ព័នន។ 

7.5.10. ទំនាស់ផលរបលោជន៍រវាងបុគគលិរ ICS និងសមាជិររររមរតវូរគប់រគងឲ្យមាន
របសិទនភាព និងចងររងជាឯរសារ។ 

7.5.11. សមាជិររររមយល់ដឹងអំពីសថង់ដាររសិរមមសររីាងគ បទបផញ្ដតថិពារ់ព័នន និង
លរខខណ្ឍ តរមូវសរមាប់ការបញ្ញជ រ់។ 

7.5.12. ទំនារ់ទំនងរវាងរបតិបតថិរររររម/ថ្ប រ់រគប់រគង និងសមាជិរ រតវូមានភាព
លសាម ះរតង់ និងមិនមានទំនាស់នឹងគាប ។ 
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ឧបសមព័នន 

 

ឧបសមព័នន 1៖ បញ្ជ ីល ម្ ះជីលដលានអនុញ្ញដ ត និងសមាសភាគបលងាើនជីវជាតិដីសរមាប់
ផលិតរមមដំណំាអាហាររសិរមមសររីាងគ។ 

ឧបសមព័នន 2៖ បញ្ជ ីល ម្ ះថ្ប ំការពារដំណំាលដលានអនុញ្ញដ ត ររុខនិយតររ និងរបរពឹតថរមម
រគាប់ពូជសរមាប់ផលិតរមមចំណី្អាហារសររីាងគ 

ឧបសមព័នន 3៖ បញ្ជ ីល ម្ ះសារធាតុបលនទមលដលានអនុញ្ញដ ត សារធាតុជំនួយការលរនចប
សរមាប់ផលិតរមមចំណី្អាហារសររីាងគ 

ឧបសមព័នន 4៖ បញ្ជ ីល ម្ ះថ្ប ំសមាអ តឧបររណ៍្ និងថ្ប ំសមាល ប់លមលរាគលដលានអនុញ្ញដ ត 
លដលអាចប៉ះពាល់លដាយផ្ទធ ល់ជាមួយនឹងចំណី្អាហារ សរមាប់ផលិតរមមចំណី្អាហារសររីា
ងគ 

ឧបសមព័នន 5៖ លគាលការណ៍្លណ្នំាសរមាប់ការវាយតនមលធាតុចូលបលនទមលលើរសិរមមសររីាងគ 

ឧបសមព័នន 6៖ លគាលការណ៍្លណ្នំាសរមាប់ការវាយតនមលសារធាតុបលនទម និងសារធាតុ
ជំនួយការលរនចបសរមាប់ការលរនចបសររីាងគ 
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ឧបសមព័នន 1៖ ជី និងសមាសភាគបលងាើនជីវជាតិដី 

 
លសចរឋីពណ៌្នាសារធាតុ 

លរខខណ្ឍ តរមូវសមាសភាគ 

លរខខណ្ឍ លរបើរាស់ 

i. របភពរុរខជាតិ និងសតវ 
លាមរសតវ )រាប់បញ្ចូ លទំង (ភរ់រាវសមងួត ទឹរលនាម ជី
រំបុ៉ស  

ការលរបើរាស់លាមរសតវមរពីរសិដាឌ នលរាងចរររតូវាន
អនុញ្ញដ តលុះរតលតវាានឆលងកាត់ការបំលបរធាតុជីវៈាន
លពញលលញបូ៉លណាត ះ (ឧ  .ការលធវើជីរំបុ៉ស /លលផឿង) និងរតូវ
មានការទទួលសាគ ល់ពីអាជាញ ធរមានសមតទរិចច និង /ឬអងគ
ភាពបញ្ញជ រ់។ បុ៉លនថការលរបើរាស់លាមរសតវរជូរ និងពពួរ
សតវសាល ប់ (លដលានចិញ្ច ឹមលៅរបុងរទរងដំលណ្ើ រការលដាយ
ថ្មពលអាគុយ) រតូវលគារពតមបទបផញ្ដតថិរបុងរបលទស។  

ហាគ ណូ្   រតូវលតមានការទទួលសាគ ល់ពីអាជាញ ធរមាន 
សមតទរិចច 

លមៅ្ម លមៅសាច់ ឆអឹង លមៅឆអឹង រតូវលគារពតមបទបផញ្ដតថិរបុងរបលទស 

លមៅររចរ និងលសបង លមៅសាល ប រតី និងផលិតផលរតី 
លរាមចាម លរាម សរ់ និងផលិតផលទឹរលដាះលគា  

  

អនុផលសតវ រុរខជាតិ ឬរបលភទសតវលដលអាចលរនចបបំលបប
ធាតុាន ឧ  .ចំណី្អាហារ ចំណី្សតវ រគាប់ធញ្ដជាតិ
សរមាប់លធវើលរបង រលនលងបិទស្សា លរាងចររបិទស្សា ភរ់ជី
មានជាតិសារ /ភរ់ជី ឬវាយនភ័ណ្ឍ   

អនុផលមិនគួរមានរបភពពី GM លឡើយ។  

(មិនរតូវានលធវើរបរពឹតថិរមមជាមួយនឹងសារធាតុបលនទម
សំលោគ)  

អនុផលពីដូងលរបង ដូង និងរូកា (រាប់បញ្ចូ លទំង ចលង្កា ម
លផលលឈើ ស្សរីដូង សំបរ សំណ្លរាវលចពីលរាងចររលរបង
ដូង (បូ៉ម), លាប់កាកាវ និងសមផរលផលរកាវទលទ  

  

សំណ្ល់ជាតិពុលដំណំា និងររុខជាតិ ររុខជាតិគរមបដី ជី
នបតង ចំលបើង azolla។  

  

លឈើ សមផរលឈើ អាចម៍រណារ អាចម៍លឈើ លផះលឈើ ធយូង
លឈើ ទឹរលរបងលឈើ/ឫសស  

មិនគួរលធវើរបរពឹតថិរមមគីមីសំលោគលឡើយ 

Lignosulfonate កាល់សយូម  រតូវលតមានការទទួលសាគ ល់ពីអាជាញ ធរមាន  
សារាយសមុរទ និង ផលិតផលសារាយសមុរទ និងអនុ
ផល ពពួរសារាយ  

  

លាប់ មិនរាប់បញ្ចូ លនូវសារធាតុបលនទមសំលោគ អនុញ្ញដ តសរមាប់
លតរគាប់ពូជ ជីរំបុ៉សមូ៉ឌុលលរៀបជារទរង  
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មិនអនុញ្ញដ តសរមាប់ជា សមាសភាគបលងាើនជីវជាតិដី  
ការលរៀបចំរុរខជាតិ និងការទញយរ  មិនគួរមរជាមួយនឹងដំណំា GM  
ជីរំបុ៉សលធវើពីលរគឿងផសំលដលមានល ម្ ះលៅរបុងឧបសមព័នន 
សំណ្ល់ផសិតលដលានបំលបរធាតុ មលមារពីពពួរដងាូវ 
និងសតវលអិត និង សុ៊បស្រសាថ ត vermiculture 

  

ជីផ្ទអ ប់លៅរបុ 
ងទីរររង ឬ ជីរំបុ៉ស (ជីរំបុ៉សទីរររង) ពីរបភពដាច់លដាយ
លឡរ លដលរតូវានតមដានររលមើលការឆលងសារធាតុ  

រតូវលតមានការទទួលសាគ ល់ពីអាជាញ ធរមាន 
សមតទរិចច 

សារពាងគកាយលដលលរើតលឡើងលដាយជីវសាស្រសថធមមជាតិ ឧ.
ពពួរដងាូវ  

 

ii. របភពលរ ៉

Slag មូលដាឌ ន  រតូវលតមានការទទួលសាគ ល់ពីអាជាញ ធរមាន  
Calcareous និង ម៉ាលញសយូម amendments  រតូវលតមានការទទួលសាគ ល់ពីអាជាញ ធរមាន  
លមរំលារ រំលា  maerl ដីស រំលារមានជាតិសារ  រតូវលតមានការទទួលសាគ ល់ពីអាជាញ ធរមាន  
សូលុយសយុងរលរដីកាល់សយូម  សរមាប់លតមរពីរបភពធមមជាតិបុ៉លណាត ះ 

រលរដីរំលារ  សរមាប់លតមរពីរបភពធមមជាតិបុ៉លណាត ះ 

Gypsum (កាល់សយូមសុ៊លផ្ទត)  សរមាប់លតមរពីរបភពធមមជាតិបុ៉លណាត ះ 

លម ម៉ាលញសយូម kieserite និងអំបិល Epsom  

(សុ៊លហាវ តម៉ាលញសយូម)  

សរមាប់លតមរពីរបភពធមមជាតិបុ៉លណាត ះ 

លមីបូ៉តស អំបិលបូ៉តសយូមលរ ៉(ឧ. kainite, sylvinite)  រលរនីតិចជាង 60%  
សុ៊លផ្ទតបូ៉តស (ឧ. patenkali)  ទទួលានពីនីតិវធីិរបូសាស្រសថ បុ៉លនថមិនានចរមាញ់លដាយ

ដំលណ្ើ រការគីមីលដើមផីបលងាើនសូលុយសយុងរបស់វាលឡើយ 

សាព ន់ធ័រ អនុញ្ញដ តរបសិនលបើមរពីរបភពធមមជាតិ  
ផូសាវ តធមមជាតិ ឧ  .លមផូសាវ ត   កាត់មយូមមិនគួរលលើសពី 90mg/kg P2O5  
លម Pulverized លមៅលម    
ឥដឌ (ឧ. bentonite, perlite, vermiculite, zeolite)    
សូដយូមរលរដី  សរមាប់លតអំបិលលរបុ៉៉លណាត ះ  
ធាតុតិចតួច (ឧ. បរ ទង់លដង លដរ ម៉ង់កាលណ្ស មូ៉លីប
លដនស័ងាសី)  

រតូវលតមានការទទួលសាគ ល់ពីអាជាញ ធរមាន  

Stillage និង stillage extract  មិនរាប់បញ្ចូ ល អាមូ៉ញូ៉ម stillage  
ផូសាវ តកាល់សយូមអាលុយមីញូ៉ម  កាត់មយូមមិនគួរលលើសពី 90mg/kg P2O5  

iii. មីរររបជីវសាស្រសថ 
អនុផលអាចលរនចបបំលបបធាតុានលដលមានរបភពពីមី
រររប ឧ  .អនុផលននដំលណ្ើ រការបិទស្សា ឬលរាងចររបិទ
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ស្សា 

ការលរៀបចំមីរររបជីវសាស្រសថលដាយលផ្ទឋ តលលើសារពាងគកាយ
លរើតលឡើងលដាយធមមជាតិ   

iv. លផសងៗ 

ការលរៀបចំ Biodynamic   
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ឧបសមព័នន 2៖ បញ្ជ ីល ម្ ះថ្ប កំារពារដំណំាលដលានអនុញ្ញដ ត ររុខនិយតររ និងរបរពឹតថិ
រមមរគាប់ពូជសរមាប់ផលិតរមមចំណី្អាហារសររីាងគ 

 
លសចរឋីពណ៌្នាសារធាតុ 

លរខខណ្ឍ តរមូវសមាសភាគ 

លរខខណ្ឍ លរបើរាស់ 

I. ថ្ប ំការពារដំណំា 

គីធីន nematicides   

ដីកាលែវ   

លម៉ៅ Corn gluten   

អាសីុតធមមជាតិ (ឧ. ទឹរលខបះ)   

ការលរៀបចំ/ផលិតផលពី Neem (Azadirachta spp.)   

ផលិតផល Fermented Aspergillus   

ដូងលរបង  

ការលរៀបចំរុរខជាតិធមមជាតិ ដូចជា លមៅរគាប់លត ការទញ
យរលរបងពីរនធុយរតី 

 

ររុខជាតិសរមាប់បលណ្ឋ ញសតវលអិត ដូចជា fermented 

plant juice, marigold  
 

ការលរៀបចំ Chrysanthemum cinerariaefolium.  

  

ហាមបលនទម Piperonyl butoxide សំលោគលៅលលើការលរៀបចំ 
Chrysanthemum  

ការលរៀបចំ Quassiaamara    
ការលរៀបចំ Rotenone ពី Derris elliptica, Lonchocarpus, 

Thephrosia spp.)  
សារធាតុលនះគួរលតលរបើរាស់លៅរបុងវធីិសាស្រសថមួយលដើមផី
ការពារការែូរចូលលៅរបុងផលូវទឹរ  

ការលរៀបចំពី Ryaniaspeciosa  រតូវមានការទទួលសាគ ល់ពីអងគភាពបញ្ញជ រ់ ឬអាជាញ ធរ  
Spinosad  
  

អាចលរបើរាស់ានលរតលតមានវធិានកាត់បនទយហានិភ័យ
ចំលពាះា៉រ៉ាសីុតតយ និងលដើមផីកាត់បនទយហានិភ័យននការ
សំុា  
រតូវការ លវជជបញ្ញជ  និងអរតលរបើរាស់លដលទទួលសាគ ល់
លដាយអងគភាពបញ្ញជ រ់ ឬអាជាញ ធរ 

Sabadilla1   

លតថ្ប ំជារ់ (នីរូទីនសុទនរតូវានហាមឃាត់)  រតូវលតមានរតូវលតមានការទទួលសាគ ល់ពីអាជាញ ធរមាន   
រលរដីរំលារ    

                                                        
1 Sabadilla ទញលចញពីគរគាប់ពូជ Sabadilla lily – ររុខជាតិមានលដើមរំលណ្ើ តពីអាលមររិខាងតផូង។ 
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អំបិលទង់លដង (ឧ. សុ៊លផ្ទត អីុរដររសីុត oxychloride, 

octanoate, សាព ន់អុ៊រសីុត លាយ Bordeaux និងលាយ 
Burgundy  
  

រតូវការ លវជជបញ្ញជ  និងអរតលរបើរាស់លដលទទួលសាគ ល់
លដាយអងគភាពបញ្ញជ រ់ ឬអាជាញ ធរ។ 

របុងររណី្លដលថ្ប ំការពារផសិតរតូវានលរបើរាស់របុងវធីិ
សាស្រសថមួយលដលកាត់បនទយការរបមូលផឋុំ 
ជាតិទង់លដងលៅរបុងដី។ 

អាជាញ ធរមានសមតទរិចចគួរលតរំណ្ត់ររមិតសរមាប់ការលរបើ
រាស់អតិបរមាលលើររមិតបលនទមលដាយពិចារណាលលើរបលភទ
សាទ នភាព pedo-climatic ននដំណំា និងការវាយរបហារ
លដាយជំងឺតមកាលលវលា។  

ដី Diatomaceous  រតូវលតមានការទទួលសាគ ល់ពីអាជាញ ធរមាន  
លរបងលរភ៉លឺ (ា៉រ៉ាែវីន)  រតូវលតមានការទទួលសាគ ល់ពីអាជាញ ធរមាន   
សាព ន់ធ័ររំលារ (កាល់សយូម polysulfide(   

សូដយូម bicarbonate    

កាល់សយូមអីុរដររសីុត (hydrated lime)  លរបើរាស់សរមាប់លតលផបរររុខជាតិមានឫសដុះផុតពីដី
បុ៉លណាត ះ  

បូ៉តសយូម bicarbonate   
បូ៉តសយូមលពម៉ង់ការណាត  រតូវលតមានការទទួលសាគ ល់ពីអាជាញ ធរមាន 

លដរផូសាវ ត  រតូវលតមានការទទួលសាគ ល់ពីអាជាញ ធរមាន  
អាសីុតកាល់សយូម (Quicklime)     
សាព ន់ធ័រ (របុងទរមង់ជាសមាសភាគ)  ទរមង់លផសងលទៀតរតូវលតមានការទទួលសាគ ល់ពីអាជាញ ធរមាន  
ការលរៀបចំ Fungal (ឧ. Metarhizium annisoplea, 

Trichoderma harzanum, Beauveria bassiana)  
 

ការលរៀបចំារ់លតរ ី(ឧ. Bacillus thuringiensis, spinosad)   

ការបលញ្ច ញា៉រ៉ាសីុត (ឧ. Trichogramma sp.) សតវរពំា (ឧ. 
អលណ្ឋើ រមាស សតវរនធុំរយុតូច (earwig) និង លឡសវងី 
)lacewing () និងសតវលអិតលដលានសមាល ប់  

 

ការលរៀបចំលមលរាគ (ឧ. លមលរាគ granulosis លមលរាគ 
Polyhedrosis នុយលរលលអ៊រ (NPV) ។ល។)  

 

បូ៉តសយូមសាបូ៊ (សាប៊ទន់)   

ថ្ប ំបំពុល គួរលតមានរបភពពីធមមជាតិ  
សាព ន់ធ័រឌីអុ៊រសីុត   

ការរគប់រគងរលដឋ   

ការលរៀបចំតមលបបរបនពណី្ (ននលរខណ្ៈគីមីមិនលមន  
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សំលោគ) លដាយលផអរលលើផលិតផលធមមជាតិ   
វធីីសាស្រសថរូបសាស្រសថ (ឧ. អនាធ រ់ររូម៉ាទីរ អនាធ រ់លមកានិច   

លរបងលរ ៉ រតូវលតមានការទទួលសាគ ល់ពីអាជាញ ធរមានសមតទរិចច   
ររុខជាតិគរមបដី (រាប់បញ្ចូ លទំង ររុខជាតិគរមបដីផ្ទល សធីរ) 
សុទន  

  

ការបលញ្ច ញជាតិញី និងការទញយរ  លរបើរាស់លតលៅរបុងអនាធ រ់ និង dispensers លតបុ៉លណាត ះ  
ការលរៀបចំលដាយលផអរលលើ metaldehyde លដលមានសារ
ធាតុបលណ្ឋ ញសតវលអិតលលើសតវខពស់ជាង   

 ដ៏រាបណាលរបើរាស់លៅរបុងអនាធ រ់  

II. ររុខនិយតររ 

ការលរៀបចំ Algal ឧ. (Chlorella)   

ការរលរៀបចំសតវ និងលរបង ឧ. ការទញយរពីរតី   

ររមួនឃមុំ   

ផលិតផលទឹរលដាះលគា (ឧ. ទឹរលដាះលគា កាលសអីុន)   

ការទញយរសារាយសមុរទ លម៉ៅសារាយសមុរទ 
សារាយសមុរទ  

 

Gelatine  
Lecithin  

ការទញលចញពីផសិត (ផសិត Shiitake)   

Propolis   

លអទីលឡន សរមាប់ការលរបពណ៌្ពីនបតងរបស់ររូចឆ្ម សរមាប់ការពារ
រយុលផលលឈើ និងជាថ្ប ជំនួយលចញផ្ទា សរមាប់មាប ស់។  

ថ្ប ំរាងំការដុះសរមាប់ដំឡូង និងខធឹមារាងំ៖ រតូវមានការ
ទទួលសាគ ល់ពីអងគភាពបញ្ញជ រ់ ឬអាជាញ ធរ សរមាប់ការ
ការពារដំឡូង និងខធឹមារាងំលដលសថុរទុររំុឲ្យដុះ លៅលពល
លដលរបលភទលដលមានលរខណ្ៈចរតិរយៈលពលលវងអត់មាន 
ឬរបលភទទំងលនះ មិនសមស្សលៅនឹងលរខខណ្ឍ ដំារបុងមូល
ដាឌ ន។ 

រតូវលតលរបើរាស់លៅរបុងលរខណ្ៈមួយលដលកាត់បនទយការ
របឈមរបស់របតិបតថិររ និងបុគគលិរសរមាប់ការបនធុំលផលឃីវ ី
លចរ និងលផលលឈើរតូវពិចលផសងលទៀត។ 

កាបូណាតអីុរដូលសនបូ៉តសយូម   

III. របរពឹតថិរមមរគាប់ពូជ 

លផះលឈើ   

ឥដឌ (ឧ. bentonite, perlite, vermiculite, zeolite)   
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សីុលីកាត (ឧ. សីុលីកាតសុដយូម កាវ តស៍)   

កាបូនឌីអុរសីុត និងហាគ សនីរតូលសន   

អាល់រុលលអទីល  

IV. ររុខនិយតររ និងរបរពឹតថិរមមរគាប់ពូជ 

លម៉ៅលរ ៉ )លដ៉លម )   

V. របរពឹតថិរមមថ្ប ការពារដំណំា និងរគាប់ពូជ 

សតវលអិតល ម្ លលដលនឹងរតូវលរបើរាស់លផធរលរកាមរបលភទ
ថ្ប ំការពារដំណំា  

 

អំបិលសមុរទ និងទឹរអំបិល  

VI. ថ្ប ំការពារដំណំា ររុខនិយតររ និងរបរពឹតថិរមមរគាប់ពូជ 

ការលរៀបចំថ្ប ំលមម  និង ជីវឌីណាមិច   

សូដា  

សតវលអិតល ម្ លសាល ប់លមលរាគ  

ការលរៀបចំការពាាល Homeopathic និង Ayurvedic   
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ឧបសមព័នន 3. បញ្ជ ីល ម្ ះសារធាតុបលនទមលដលាន អនុញ្ញដ ត សារធាតុជំនួយការលរនចប
សរមាប់ផលិតរមមចំណី្អាហារសររីាងគ 
 

INS  Application/Conditions 

INS 170i កាល់សយំូកាបូណាត   

INS 181 តមីន ស្សា 

INS 184 អាសីុតតមិច  ស្សា អាសីុតលរចាះ  
INS 220  សុ៊លែវ័រអុ៊រសីុត  ស្សា  
INS 224  បូ៉តសយូម metabisulphite ស្សា 

INS 270  អាសីុតឡាទិច  ទឹរលផលលឈើ /បលនល /ទឹរបលនល & ផលិតផលបលនលលលផើង  
INS 290  កាបូនឌីអុរសីុត  

INS 296  អាសីុតម៉ាលិច (DL-)   

INS 300  អាសិុត Ascorbic លផលលឈើ /បលនល   
INS 306  Tocopherols រំហាប់ធមមជាតិចរមរះ  

INS 322  
Lecithin  ទទួលានលដាយមិនលរបើរាស់ bleaches និងធាតុរលំាយ 

សររីាងគ 
INS 327   *សរមាប់លតផលិតផលពីសតវបុ៉លណាត ះ 

INS 330  អាសីុតសីុរទិច   
មិនលលើសពី 1 gram/liter. ផលិតពីលលផឿងមីរររប 
សារធាតុ carbohydrate 

INS 331i  *សរមាប់លតផលិតផលពីសតវបុ៉លណាត ះ 

INS 332i  *សរមាប់លតផលិតផលពីសតវបុ៉លណាត ះ 

INS 333  កាល់សយូមសីុរតត   

INS 334  អាសីុត Tartaric ស្សា 

INS 335 សូដយូម tartrate នំ/នំបី៊សគី/នំលផអម 

INS 335ii  *ដារ់បញ្ចូ លលៅរបុង INS 335 

INS 336 បូ៉តសយូម tartrate  ធញ្ដជាតិ/នំ/នំបី៊សគី/នំលផអម 

E337 បូ៉តសយូម tartrate  

INS 341 

កាល់សយូមផូសាវ ត  

[monobasic; dibasic; 

tribasic] 

ធញ្ដជាតិ សរមាប់លតការបលងាើនមសំបុ៉លណាត ះ 

INS 342   អាមូ៉ញូ៉ម ផូសាវ ត ស្សា រតឹមលត 0.3 gm/l បុ៉លណាត ះ 

INS 400  អាសីុត Alginic  

INS 401  សូដយូម alginate   

INS 402  បូ៉តសយូម alginate  
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INS 406  Agar  
INS 407  Carrageenan  
INS 410  Locust bean gum   
INS 412  Guar gum  

INS 413  Tragacanth gum រមមវធីិទទួលសាគ ល់គុណ្ភាព IFOAM 

INS 414  Arabic gum នំលផអម/ផលិតផលទឹរលដាះលគា/ផលិតផលមានជាតិខាល ញ់/សុ៊ត 

INS 415  Xanthan gum  លផលលឈើ /បលនល នំ/នំបី៊សគី 
INS 416  Karaya Gum   
E418 Gellan gum   

INS 422  Glycerol  
ទទួលានពីរបភពររុខជាតិ ានលរបើរាស់ជាភាប រ់ង្ករចមលងសរមាប់ការ
ទញយររុរខជាតិ 

INS 428 Gelatin  

INS 440  Pectins ផលិតរមមសារទំពារ 

INS 500 សូដយូមកាបូណាត នំ/នំបី៊សគី/នំលផអម [សារស] 
INS 500iii   

INS 501i បូ៉តសយូមកាបូណាត ធញ្ដជាតិ/នំ/នំបី៊សគី/នំលផអម, [លផលលឈើ /បលនល /ស្សា] 
INS 503  អាមូ៉ញូ៉ម កាបូណាត ធញ្ដជាតិ/នំ/នំបី៊សគី/នំលផអម លរបើរាស់ជាភាប រ់ង្ករលធវើឲ្យលឡើងលម 

INS 503ii  អាមូ៉ញូ៉ម កាបូណាត ធញ្ដជាតិ/នំ/នំបី៊សគី/នំលផអមលរបើរាស់ជាភាប រ់ង្ករលធវើឲ្យលឡើងលម 

INS 504 ម៉ាលញសយូម កាបូណាត ធញ្ដជាតិ/នំ/នំបី៊សគី/នំលផអម 

INS 504ii    

INS 508  បូ៉តសយូមរលរដី សរមាប់លតលផលលឈើ និងបលនលកាល លសស និងរំបុ៉ង ទឹររជល់ និងម៉ាសសាថ ត 

INS 509  កាល់សយូមរលរដី សលណ្ឋ រលសៀង/លផលលឈើ /បលនល  
INS 511  ម៉ាលញសយូមរលរដី  ទញលចញពីទឹរសមុរទ សរមាប់ផលិតផលសលណ្ឋ រលសៀង 

INS 513 អាសិុតសុ៊លែវ័រ សារស  ការលរតរមូវ pH ននទឹរ 

INS 516  កាល់សយូមសុ៊លផ្ទត  ពីរបភពលរ ៉ភាប រ់ង្ករបងារ 

INS 517   អាមូ៉ញូ៉មសុ៊លផ្ទត ស្សា ររមិតរតឹមលត 0.3 mg/l បុ៉លណាត ះ 

INS 524  សូដយូមអីុរដររសីុត   

INS 526  កាល់សយូមអីុរដររសីុត  

INS 551  
សីុលីរូនឌីអុ៊រសីុត (សីុលី
កា) 

លផលលឈើ /បលនល ស្សា 

INS 553 Talc  

INS 558 Bentonite លផលលឈើ /បលនល  

E575 Glucono delta-lactone 
ផលិតរមមលដាយអុ៊រសីុតរមម D-គលុយរូសជាមួយនឹងទឹរbromine រតូវាន
ហាមឃាត់ *សរមាប់ការលផធៀងផ្ទធ ត់ 

INS 901 ររមួនឃមុំ  

INS 903 Carnauba wax  
INS 938  Argon  

INS 941  នីរតូលសន  

INS 948 អុ៊រសីលសន  
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 កាបូនសរមម/ធយុង  
សរមាប់លតមានរបភពពីររុខជាតិ។ សរមាប់លតការលរបើរាស់ជាអាសីុត
ចលរមាះបុ៉លណាត ះ 

 
សារធាតុចលរមាះគាម នអាលប
សថូ 

 

 Attapulgite សារធាតុជំនួយលរនចបសរមាប់លរបងររុខជាតិ និងសតវ  
 កាលសអីុន ស្សា 

 
សីុលុយរូស 

លរបើរាស់លៅរបុង regenerative casings ជាភាប រ់ង្ករលរគឿងបលនទម (លមពណ៌្
សមិនលមនរលរនី) និងសារធាតុចលរមាះ 

 ដី Diatomaceous លមសារ/ស្សា សារធាតុជំនួយចលរមាះចំណី្អាហារលតបុលណាត ះ 

 Lysozyme ពណ៌្សននសុ៊ត/
អាល់បុ៊យមីន 

 

 Enzyme [Rennet; Catalase;  

Lipase; Pancreatin; Pepsin  

Trypsin] 

រតូវលតមានរបភពធមមជាតិ (រុរខជាតិអាចលរលរប មិនលមនជាតិពុល ផសិតមិន
លមន pathogenic ឬារ់លតរមិីនលមនpathogenic bacteria) និងមិនលមនផលិ

តពី 

 GMOs. [ទញលចញពីសតវ] 
 លអតណុ្ល  លរបើរាស់ជាធាតុរលំាយ  
 

លអទីលឡន 
លផលលឈើលរបើរាស់ជាភាប រ់ង្ករបនធុំ។ មានលតរបភពមិនលមនសំលោគបុ៉លណាត ះ 
លដលរតូវានអនុញ្ញដ ត 

 
Ferrous សុ៊លផ្ទត 

សរមាប់ការចរមាញ់ជាតិលដរ ឬការពារការសឹរចំណី្អាហារលៅលពលតរមូវ
លដាយបទបផញ្ដតថិ 

 ដារ់ពណ៌្ចំណី្អាហារ 
(របភពធមមជាតិ) 

ឧ. ពណ៌្លខៀវពីសលឹរលឈើលាះលចាល ពណ៌្ររែមពី hibiscus, និងពណ៌្
លលឿងពី from turmeric 

 Glycerides (mono និង di) សរមាប់លរបើរាស់លៅរបុងដំុសមងួតអាហារ 

 Isinglass ស្សា 

 Kaolin  

 សមផរសលណ្ឋ រដី  

 ម៉ាលញសយូម stearate  

 ម៉ាលញសយូម សុ៊លផ្ទត  

 មីររូសារពាងគកាយ រតូវលតមិនលមនមានរបភពពី GMOs ចំណាត់ថ្ប រ់ចំណី្អាហារ 

 រស់ជាតិធមមជាតិ   

 វតីមីនសារធាតុចិញ្ច ឹម និង
លរ ៉

លដាយអនុលលាមតមលរខខណ្ឍ តរមូវចំាាច់ 

 Perlite សរមាបលតសារធាតុជំនួយចរមរះលៅរបុងការលរនចបអាហារបុ៉លណាត ះ 

 ភាប រ់ង្ករលរតរមូវ pH [ឧ. រតូវលតមរពីរបភពធមមជាតិ 
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អាសីុតសីុរទិច  សូដយូម 
bicarbonate, ឬ ទឹរលខបះ] 

 បូ៉តសយូម អីុរដររសីុត ការលរតរមូវ pH 

 
បូ៉តសយូម iodide 

សរមាប់លតការបំលពញបលនទមអីយុ៉តលដាយលោងតម លរខខណ្ឍ តរមូវដាច់
ខាត 

  សរមាប់លតការបិតសាល រសញ្ញដ  „ផលិតពីលរគឿងផសំសររីាងគ‟ 
 ការលរៀបចំសមផរលឈើ  

 អំបិល ពីរបភពសាអ តលដាយគាម នការឆលង 

 អាសីុតសូដយូម 
pyrophosphate 

សរមាប់លតភាប រ់ង្ករបងារបុ៉លណាត ះ 

 លរបងររុខជាតិ  

 ជ័រលឈើ  

 ផសិតដំលប រតូវលតជាសររីាងគមនុសសលរបើរាស់។ មិនលមនសររីាងគអាចលរបើាន របសិនលបើ
សររីាងគអត់មាន។ ហាមលធវើការដំាដុះលៅលលើ លបរតូលមកានិចសុ៊បស្រសាថ ត និង
ទឹរសំណ្ល់រាវសុ៊លែវីត។ ផសិតដំលបលឆអើលភលើង ដំលណ្ើ រការលឆអើមិនលមនសររីាងគ 
រតូវលតចងររងឯរសារ។ 
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ឧបសមព័នន 4៖ បញ្ជ ីល ម្ ះថ្ប សំមាអ តឧបររណ៍្ និងថ្ប សំមាល ប់លមលរាគលដលានអនុញ្ញដ ត 
លដលអាចប៉ះពាល់លដាយផ្ទធ ល់ជាមួយនឹងចំណី្អាហារសរមាប់ផលិតរមមចំណី្អាហារស
ររីាងគ 

 
(សារធាតុលដលប៉ះពាល់ជាមួយនឹងចំណី្អាហារ) ការអនុវតថ /លរខខណ្ឍ  

អាសីុតអាលសទិរ ភាប រ់ង្ករសមាអ ត 

អាល់រុល ethyl (លអតណុ្ល) 
ការសមាល ប់លមលរាគ អាល់រុល isopropyl (isopropanol) 

កាល់សយូមអីុរដររសីុត (slaked lime) 

ការសមាល ប់លមលរាគ ររមិតសំណ្ល់ជាតិពុលអតិបរមា ៖  

0.4% 

ភាប រ់ង្ករសមាអ ត 

ការសមាល ប់លមលរាគ មិនរតូវលលើសររមិតសមាអ តសំណ្ល់ជាតិ
ពុលននទឹរបរលិភាគសុវតទិភាពលឡើយ 

កាល់សូ៊ម hypochlorite 

អាសីុតកាល់សយូម (quicklime) 
 

រលរដីរំលារ (កាល់សយូម oxychloride 
កាល់សយូមរលរដី និងកាល់សយូមអីុរដររសីុត) 
រលីរដីឌីអុ៊រសីុត 

អាសីុតសីុរទិច  
Cyclohexylamine (BWA) 

Diethylamino លអតណុ្ល (BWA) 

អាសីុតផមិច 

លរបើរាស់សរមាប់លតលធវើជាសារធាតុបលនទមលធវើឲ្យទឹរពុះ
សរមាប់ការសមាល ប់លមលរាគលពលលវចខចប់បុ៉លណាត ះ 

លរបើរាស់សរមាប់លតលធវើជាសារធាតុបលនទមលធវើឲ្យទឹរពុះ
សរមាប់ការសមាល ប់លមលរាគលពលលវចខចប់បុ៉លណាត ះ 

 
 
 

ការសមាល ប់លមលរាគ 

 

សរមាប់លតលធវើជាសារធាតុបលនទមលធវើឲ្យទឹរពុះសរមាប់ការ
សមាល ប់លមលរាគលពលលវចខចប់បុ៉លណាត ះ 

អីុរដូលសន peroxide 

 

អាសីុតឡាទិច 

 

សារធាតុររុខជាតិធមមជាតិ 

Octadecylamine (BWA) 

អាសីុតអុរសាឡិច លរបើរាស់ជាសារធាតុសមាល ប់លមលរាគលលើផធះប៉ះពាល់នឹង
ចំណី្អាហារ។ លរបើរាស់លៅតមររមិត FDA។ 

សរមាប់លតឧបររណ៍្លរបើរាស់របុងផលិតរមមផលិតផលទឹរ
លដាះលគាបុ៉លណាត ះ  

ភាប រ់ង្ករសមាអ ត 

អូសូន 

អាសីុត Peracetic 

អាសីុតផូសវ័រ 

សមាសភាគទញលចញពីររុខជាតិ 

សូដយូមកាបូណាត 
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ឧបសមព័នន 5៖ លគាលការណ៍្លណ្នំាសរមាប់ការវាយតនមលធាតុចូលបលនទមលលើរសិរមមសរ ី
រាងគ 

 

សនិទនរមម 

ធាតុចូលដលានលរបើរាស់លៅរបុងរសិរមមសររីាងគ រតវូលតលធវើការរតតួពិនិតយ និងវាយតនមលឲ្យាន
ចាស់លាស់ ថ្លតើពួរវាស្សបតមសឋង់ដារ COrAA លដរឬលទ ជាពិលសសធាតុលផសងលទៀតលដល
មិនមានល ម្ ះលៅរបុងបញ្ជ ីសថង់ដារ ឬបញ្ជ ីធាតុចូលលដលានអនុញ្ញដ ត COrAA បុ៉លនថផលិតររ
ចំាាច់រតវូការលរបើវា។ ដូលចបះ ផលិតរររតូវលធវើការរតតួពិនិតយ និងវាយតនមលធាតុចូលលនាះឲ្យាន
ែមត់ចត់មុនលពលលរបើរាស់។ មានលតធាតុចូលលដលស្សបគាប ជាមួយនឹងលគាលការណ៍្លណ្នំា
លនះបុ៉លណាត ះលដលអាចទទួលានការអនុញ្ញដ តពី COrAA ។ 

 

និយមន័យ 

ធាតុចូលសំលដដល់ផលិតផលលដលលរបើរាស់លៅរបុងផលិតរមមសររីាងគ ដូចជា ជី ថ្ប ំសមាល ប់
សតវលអិតចនរង និងសារធាតុមានរបសិទនភាពលផសងលទៀតលដលមានរបភពពីធមមជាតិ។ 

 

វធីិសាស្រសថវាយតនមល 

1. ព័ត៌មាន ឬឯរសារ 

ផលិតរររតូវលតរបមូលឯរសារពារ់ព័នននឹងវតទុធាតុលដើម សមាសភាគ  ការលរនចប និង
ទិនបន័យពារ់ព័ននលផសងលទៀតននធាតុចូលលដើមផីដារ់ឲ្យ COrAA លធវើការរតតួពិនិតយ។ របសិនលបើ
គាម នឯរសាររគប់រគាន់ COrAA អាចនឹងមិនអនុញ្ញដ តឲ្យលរបើរាស់ធាតុចូលទំងលនាះលឡើ
យ។ 

2. ការវាយតនមលធាតុចូលលៅរសិដាឌ ន 

ធាតុចូលលដលានផលិតលចញពីសំណ្ល់ររុខជាតិ សតវ និងមីររូសារពាងគកាយ ទំងលៅរបុង 
និងលរៅរសិដាឌ ន អាចនឹងរតូវអនុញ្ញដ តឲ្យលរបើរាស់ របសិនលបើបំលពញតមលរខណ្ៈវនិិឆយ
ដូចខាងលរកាម៖ 

2.1. ការលរបើរាស់ធាតុចូលលនាះមានភាពចំាាច់លដើមផីការពារគុណ្ភាពរសិផល 

2.2. សារធាតុ ឬលរគឿងផសំមានរបភពពីធមមជាតិ លែើយការលរនចបលធវើលឡើងលដាយអនុលលាម
តមសថង់ដារ COrAA ។ 

2.3. ធាតុចូលលនាះគឺអាចបំលបរធាតុជីវសាស្រសថាន។ 
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2.4. ការលរបើរាស់ធាតុចូលលនាះរតូវគាម នផលប៉ះពាល់អវជិជមានដល់មនុសស សតវ សតវ
លអិតមានរបលោជន៍ សារពាងគកាយមានជីវតិលៅរបុងដី និងបរសិាទ ន។ 

2.5. ការលរបើរាស់ធាតុចូលលនាះរតូវគាម នផលប៉ះពាល់ទំងលលើគុនភាព និងសុវតទិភាព
ផលិតផលសររីាងគលឡើយ។ 

3. ការវាយតនមលធាតុចូលពាណិ្ជជរមម 

ធាតុចូលពាណិ្ជជរមមអាចរតូវានអនុញ្ញដ តឲ្យលរបើរាស់ របសិនលបើបំលពញតមលរខណ្ៈវនិិឆ
យដូចខាងលរកាម៖ 

3.1. ការលរបើរាស់ធាតុចូលលនាះមានភាពចំាាច់លដើមផីការពារគុណ្ភាពរសិផល។ 

3.2. សារធាតុ ឬលរគឿងផសំមានរបភពពីធមមជាតិ ឧ. សមាសភាគសររីាងគ និងលរធ៉មមជាតិ 
លែើយសមាសភាគសររីាងគរតូវលតមិនលមនជាវសិវរមមលសលនទិច។ 

3.3. ការរបមូលវតទុធាតុលដើមរបស់ធាតុចូល លែើយដំលណ្ើ រការលរនចបរបស់វាមិនរតូវមាន
ផលប៉ះពាល់ដល់និរនថរភាព និងតុលយភាពលអរូឡូសីុលឡើយ។ 

3.4. ធាតុចូលលនាះគឺអាចបំលបរធាតុជីវសាស្រសថាន។ 

3.5. ការលរបើរាស់ធាតុចូលលនាះរតូវគាម នផលប៉ះពាល់អវជិជមានដល់មនុសស សតវ សតវ
លអិតមានរបលោជន៍ សារពាងគកាយមានជីវតិលៅរបុងដី និងបរសិាទ ន។ 

3.6. ការលរបើរាស់ធាតុចូលលនាះរតូវគាម នផលប៉ះពាល់ទំងលលើគុនភាព និងសុវតទិភាព
ផលិតផលសររីាងគលឡើយ។ 

លៅរបុងររណី្លដលធាតុចូលលនាះមានភាពសមគុសាម ញ និងការលំារ លនាះ COrAA អាចនឹង
អនុវតថលរខណ្ៈវនិិចឆ័យ IFOAM លដើមផីវាយតនមលធាតុចូលបលនទមលលើរសិរមមសររីាងគ ជាលគាល
ការណ៍្លណ្នំាសរមាប់ការអនុញ្ញដ ត។ 
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ឧបសមព័នន 6៖ លគាលការណ៍្លណ្នំាសរមាប់ការវាយតនមលសារធាតុបលនទម និងសារធាតុ
ជំនួយការលរនចបសរមាប់ការលរនចបសររីាងគ 

 

សនិទនរមម 

លៅរបុងសំលណ្ើ រការលរនចបសររីាងគ គបផលីរជើសលរ ើសវធីិសាស្រសថលរនចបណាលដលភាគលរចើនបំផុតអាច
ររាគុណ្តនមលសារធាតុចិញ្ច ឹមលៅរបុងផលិតផលចំណី្អាហារសររីាងគ លដាយមិនលរបើរាស់សារ
ធាតុបលនទម និងសារធាតុជំនួយលរនចប ឬការលរបើរាស់លផសងលទៀតជាការចំាាច់។ របសិនលបើ
របតិបតថិររ រតូវការលរបើសារធាតុបលនទម ឬសារធាតុជំនួយលរនចប លនាះសារធាតុបលនទម ឬសារធាតុ
ជំនួយលរនចបទំងលនាះរតូវលធវើការរតួតពិនិតយ និងវាយតនមលលដើមផីធានានូវអនុលលាមភាពលៅនឹងសឋ
ង់ដារ COrAA ជាពិលសសចំលពាះធាតុលផសងលទៀតលដលមិនមានល ម្ ះលៅរបុងបញ្ជ ីសថង់ដារ ឬបញ្ជ ី
សារធាតុបលនទម និងសារធាតុជំនួយលរនចបលដលានអនុញ្ញដ តលដាយ COrAA ។ មានលតសារធាតុ
បលនទម និងសារធាតុជំនួយលរនចបលដលស្សបគាប ជាមួយនឹងលគាលការណ៍្លណ្នំាលនះបុ៉លណាត ះ
លដល COrAA អាចអនុញ្ញដ តឲ្យលរបើរាស់។ 

 

និយមន័យ 

សារធាតុបលនទមសំលដដល់សារធាតុបូ៉វ ឬបលងាើនគុណ្ភាព ឬសារធាតុលដលរតូវានបលនទមលលើ
ផលិតផលលដើមផី លដើមផឲី្យមានឥទនិពលលលើការររាទុរគុណ្ភាព សងគតិភាព ពណ៌្ រសជាតិ 
រលិន ឬលរខណ្ៈគុណ្ភាពលផសងលទៀត។ សារធាតុបលនទមអាចលធវើឲ្យមានឥទនិពលលលើគុណ្ភាពពី
ធមមជាតិរបស់ផលិតផល និងអាចលៅជាប់ជាលផបរមួយននផលិតផលសលរមច។ 

សារធាតុជំនួយលរនចបសំលដដល់សារធាតុលដលរតវូានបលនទមលៅរបុងអំឡុងលពលលធវើការលរនចប 
និងរតូវដរលចញមុនលពលវាកាល យជាផលិតផលសលរមច។ សារធាតុជំនួយលរនចបមិនរតូវានលរបើ
រាស់ជាលរគឿងផសំលឡើយ លែើយជាទូលៅមិនរតូវានលៅសល់ជាសំណ្ល់ជាតិពុលលៅរបុង
ផលិតផលសលរមចលឡើយ ឬរបសិនលបើមានលៅសល់លមន គឺរគាន់លតបរមិាណ្តិចតួចបំផុត
បុ៉លណាត ះ។ ឧទែរណ៍្អំពីការលរនចប គឺសារធាតុជំនួយការលរចាះ ធាតុរលំាយ ។ល។ 

 

វធីិសាស្រសថវាយតនមល 

1. ព័ត៌មាន ឬឯរសារ 

របតិបតថិរររតូវលតរបមូលឯរសារពារ់ព័នននឹងរបភពវតទុធាតុលដើម សមាសភា វធីិសាស្រសថការ
លរនចប និងទិនបន័យពារ់ព័ននលផសងលទៀតលៅរបុងផលិតរមមននសារធាតុបលនទម និងសារធាតុ
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ជំនួយលរនចបលដើមផីដារ់ឲ្យ COrAA លធវើការរតួតពិនិតយ។ របសិនលបើគាម នឯរសាររគប់រគាន់ 
COrAA អាចនឹងមិនអនុញ្ញដ តឲ្យលរបើរាស់ធាតុចូលទំងលនាះលឡើយ។ 

2. ការវាយតនមល 

សារធាតុបលនទម និងសារធាតុជំនួយលរនចប អាចនឹងទទួលានការអនុញ្ញដ តឲ្យលរបើរាស់ 
របសិនលបើបំលពញតមលរខណ្ៈវនិិឆយដូចខាងលរកាម៖ 

2.1. ការលរបើរាស់សារធាតុបលនទម និងសារធាតុជំនួយលរនចប មានភាពសំខាន់ខាល ំងចំលពាះ
ផលិតរមម។ ផលិតផលមួយចំនួនមិនអាចលរនចប ឬររាទុរលដាយគាម នសារធាតុ
បលនទម និងសារធាតុជំនួយលរនចប ដូចជា។ 

2.2. វតទុធាតុលដើម ឬលរគឿងផសំលដលមានរបភពពីធមមជាតិ 

2.3. វធីិសាស្រសថលរនចបអនុលលាមតមសឋង់ដារ COrAA ។ 

2.4. សារធាតុបលនទម និងសារធាតុជំនួយលរនចបមិនលមនជាផលិផលវសិវរមមលសលនទិច។ 

2.5. សារធាតុបលនទម និងសារធាតុជំនួយលរនចបគាម នលរគាះថ្ប រ់ដល់អបរលរបើរាស់។ 

2.6. សារធាតុបលនទម និងសារធាតុជំនួយលរនចបមិនលធវើឲ្យាត់បង់គុណ្ភាពសំលោគផលិត
ផល។ 

2.7. សារធាតុបលនទម និងសារធាតុជំនួយលរនចបមិនមានផលប៉ះពាល់អវជិជមានដល់បរសិាទ
ន។ 

លៅរបុងររណី្លដលសារធាតុបលនទម និងសារធាតុជំនួយលរនចបភាពសមុគសាម ញ និងការ
លំារ ឬមិនលមនរបភពពីធមមជាតិ ពីលរពាះគុណ្ភាព និងបរមិាណ្ននសារធាតុធមមជាតិមិន
រគប់រគាន់ លនាះ COrAA អាចនឹងអនុវតថលរខណ្ៈវនិិចឆ័យ IFOAM លដើមផវីាយតនមលធាតុចូល
បលនទមលលើរសិរមមសររីាងគ ជាលគាលការណ៍្លណ្នំាសរមាប់ការអនុញ្ញដ ត។ 

 


