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សថង់ដារសមាគមរសិរមមសរ ីរាងគរមពុជា (COrAA) សរមាប់ផលិតរមមសរ ីរាងគ

ឧបសមព័នន

ឧបសមព័នន 1៖ បញ្ជីល្មះជី លដលានអនុ ញ្ញដត និ ងសមាសភាគបលងាើនជី វជាតិដីសរមាប់
ផលិតរមមដំណាំអាហាររសិរមមសរ ីរាងគ។
ឧបសមព័នន 2៖ បញ្ជីល្មះថ្បំការពារដំណាំលដលានអនុ ញ្ញដត រុរន
ខ ិ យតររ និងរបរពឹ តរ
ថ មម
រគាប់ ពូជសរមាប់ ផលិតរមមចំណ្ីអាហារសរ ីរាងគ
ឧបសមព័នន 3៖ បញ្ជីល្មះសារធាតុបលនទមលដលានអនុ ញ្ញដត សារធាតុជំនួយការលរនចប
សរមាប់ ផលិតរមមចំណ្ីអាហារសរ ីរាងគ
ឧបសមព័នន 4៖ បញ្ជីល្មះថ្បំសមាអតឧបររណ្៍ និ ងថ្បំសមាលប់ លមលរាគលដលានអនុ ញ្ញដត
លដលអាចប៉ ះពាល់លដាយផ្ទធល់ជាមួ យនឹងចំ ណ្ីអាហារ សរមាប់ផលិតរមមចំណ្ីអាហារសរ ីរា
ងគ
ឧបសមព័នន 5៖ លគាលការណ្៍លណ្នាំសរមាប់ ការវាយតនមលធាតុចូលបលនទមលលើរសិរមមសរ ីរាងគ
ឧបសមព័នន 6៖ លគាលការណ្៍លណ្នាំសរមាប់ ការវាយតនមលសារធាតុ បលនទម និងសារធាតុ
ជំ នួយការលរនចបសរមាប់ ការលរនចបសរ ីរាងគ
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សថង់ដារសមាគមរសិរមមសរ ីរាងគរមពុជា (COrAA) សរមាប់ផលិតរមមសរ ីរាងគ

1. សស្ចក្ដីសផីម
ើ
1.1. បទដាឌនសរមាប់ផលិតរមមដំណាំសរ ីរាងគលៅរបងរបលទសរមព
ជា
ុ
ុ
សថង់ដារទំងលនះ

ានលរៀបចំ លឡើងរបុងលគាលបំ ណ្ងផឋល់ជាអភិ ររមឯរភាពចំ លពាះ

លរខខណ្ឍតរមូវលដលគាំរទផលិតរមម

ការដារ់សាលរសញ្ញដ

និងការអះអាងសរមាប់ ចំណ្ី

អាហារផលិតតមលបប
សរ ីរាងគ។
សថង់ដារទំងលនះមានលគាលបំ ណ្ងដូចខាងលរកាម៖


លដើមផីការពារអបរលរបើ រាស់ពីការឆលារ និងការលរលងបនលំលៅលលើទីផារ និងអះអាងលលើ
ផលិតផលលដាយគាមនភ័ សតងបញ្ញ
ជ រ់
ុថ



ការពារផលិតររផលិតផលសរ ីរាងគពីការធានាអះអាងខុ សននរសិផលលផសងលទៀតថ្
ជា ផលិតផលសរ ីរាងគ



លដើមផីធានាថ្រគប់ដំណារ់កាលននផលិតរមម

ការលរៀបចំ

ការររាទុរ

ការដឹ រជញ្ូជ ន និងការលធវើទីផារ រតូវសទិតលរកាមរមមវ ិធី រតួតពិនិតយនផធរុង
ប
(របស់អងគ
ភាពលដលរបតិបតថិររជាសមាជិ រ) និ ងអនុលលាមតមសថង់ដារទំងលនះ


លដើមផីបនសុប
ី ញ្ដតិ ស
ថ រមាប់ផលិតរមម រមមវ ិធី លផធៀងផ្ទធត់ ការរំ ណ្ត់ អតថសញ្ញដណ្ និ ង
ការបិ ទសាលរសញ្ញដលលើរសិផលដាំដុះតមលរខណ្ៈសរ ីរាងគ



លដើមផីររា

និងបលងាើនសមតទភាពរបព័ននរសិរមមសរ ីរាងគលៅរបុងរបលទសរមពុជាលដើ មផីរម
ួ

ចំ លណ្រ ដល់ការអភិររសរបុងស្សររ និងសរល។

សថង់ដារលនះមិនប៉ ះពាល់លៅដល់ការអនុ វតថននការលរៀបចំរ ឹតតផិត និងវ ិធានលមអិតលផសងលទៀត
លដលតរមូវលដាយអងគភាពសមាជិររបស់សមាគមរសិរមមសរ ីរាងគរមពុជា (COrAA) លដើ មផីររា
ភាពអាចលជឿទុរចិតថរបស់អបរលរបើរាស់ និងការពារពី ការអនុ វតថលរលងបនលំលឡើយ។
ឯរសារលនះតរមូវឲ្យមានការលរលមអ

និ ងលធវើបចចុបផនបភាពជារបចាំលដើ មផីពិចារណាលលើវឌណន

ភាពបលចចរលទស និងបទពិលសាធន៍ រុងការអនុ
ប
វតថ។

សថង់ដារទំងលនះានរំណ្ត់ លគាលការណ្៍ផលិតរមមដំណាំសរ ីរាងគលៅរសិដាឌន

ដំ ណារ់

កាល លរៀបចំ ររាទុ រ ដឹរជញ្ូជ ន បិទសាលរសញ្ញដ និងលធវើទីផារ និងផឋល់ការបង្កាញនូ វធាតុ

COrAA_Std_Kh_180816

Page 4 of 70

សថង់ដារសមាគមរសិរមមសរ ីរាងគរមពុជា (COrAA) សរមាប់ផលិតរមមសរ ីរាងគ

ចូ លលដលានអនុ វតថសរមាប់ ការដារ់ជី ការលធវើដី ការលរលមអដី និងរគប់ រគងសតវលិត
អ ចនរង
និ ងជំ ងឺលផសងៗ។
សរមាប់ លគាលបំ ណ្ងបិទសាលរសញ្ញដ

ការលរបើ រាស់វារយសពធលដលបញ្ញ
ជ រ់អំពីវ ិធី សាស្រសថ

ផលិតរមម សរ ីរាងគ អាចលរបើ រាស់ានលតចំលពាះផលិតផលលដលទទួលានពីផលិតររលរកាម
ការរតួតពិនិតយ របស់អងគភាពសមាជិរលតប៉ុ លណាតះ (ឧ. សមាគមរសិររ/អបរដាំដុះដំណាំសរ ី
រាងគ) ឬលដាយផ្ទធល់លដាយ COrAA (រររមែ៊ុន ។ល។)
រសិរមមសរ ីរាងគគឺជាវ ិធី សាស្រសថវ ិសាលគមទូ លំទូលាយមួ យលដលគាំរទដល់បរ ិសាទន។
របព័ នផ
ន លិតរមមសរ ីរាងគគឺលផអរលលើលគាលការណ្៍ផលិតរមមជារ់លារ់
លដាយមានលគាលបំណ្ងលធវើជារបព័ននលអរូរសិរមមររមិ តខពស់បំផុត

និងចាស់លាស់
លដលផឋល់របលោជន៍

ដល់សងគម លសដឌរិចច និងធានានិ រនថរភាពលសដឌរិច។
ច
លរខខណ្ឍតរមូវចំ ណ្ីអាហារផលិត
តមលបបសរ ីរាងគ មានលរខណ្ៈខុ សគាបពីផលិតរមមរសិរមមលផសងលទៀត លដលរបុងលនាះនីតិវ ិធី
ផលិតរមមគឺជាលផបរសបលននការរំ
ណ្ត់ អតថសញ្ញដណ្ និងការបិទសាលរសញ្ញដ
និងការ
ូ
អះអាងសរមាប់ ផលិតផលទំងលនះផងលដរ។

“សរ ីរាងគ” គឺ ជាវារយសពធលៅលលើសាលរសញ្ញដលដលមានន័ យថ្ផលិតផលរតូវានផលិតលឡើង
លដាយអនុលលាមតមសថង់ដារផលិតរមមសរ ីរាងគ

និងលផធៀងផ្ទធត់ លដាយសមាគមអបរផលិ

តដំណាំ សរ ីរាងគ ឬ អងគភាពសមាជិររបស់ COrAA ។ រសិរមមសរ ីរាងគគឺលផអរលលើការររមិ ត
ជាអបផបរមាននការលរបើ រាស់ធាតុ ចូលខាងលរៅ ការបលញ្ចៀសការលរបើ រាស់ជីសំលោគ និង
ថ្បំសមាលប់ សតវលិត
អ
ចនរង។ ទមាលប់អនុ វតថរសិរមមសរ ីរាងគមិនអាចធានាថ្ផលិតផលគាមន
សំណ្ល់គីមីទំងស្សរងលនាះលទ លដាយសារលតការបំពុលបរ ិសាទនទូលៅ។ លទះជាោ៉ ងណារ៏
លដាយ មានវ ិធី សាស្រសថមួយចំ នួនលដលរតូវានលរបើ រាស់លដើ មផីកាត់បនទយការបំពុលខយល់ ដី
និ ងទឹ រ។ អបរចាត់លចង អបរលរនចប និងអបរលរ់ រាយចំ ណ្ីអាហារសរ ីរាងគ លគារពានោ៉ ង
ខាជប់ ខួនតមសឋ
ជ
ង់ដារលដើមផីររាសុររិ តភាពននផលិតផលរសិរមមសរ ីរាងគ។
ចមផងននរសិរមមសរ ីរាងគគឺលដើមផីបលងាើនសុខភាព

និង

លគាលបំ ណ្ង

ផលិតភាពរបស់សែគមន៍ លដពឹង

លផអរគាបលៅវ ិញលៅមររបស់ភាវៈរស់លៅរបុងដី រុរខជាតិ សតវ និងមនុ សស។
រសិរមមសរ ីរាងគសំលដដល់របព័ ននរគប់ រគងផលិតរមមសនថនិយម

លដលលលើររមពស់

និង

បលងាើនររមិ តសុខភាពរបព័ននលអរូរសិរមម របុងលនាះរាប់ បញ្ូច លទំង ជី វៈចរមរះ វដឋជីវសាស្រសថ
និ ងសរមមភាពជី វសាស្រសថដី។ រិចចការលនះសលរមចានលដាយការលរបើរាស់ របសិនលបើ អាច
វ ិធី សាស្រសថវបផធម៌ ជី វសាស្រសថ និងលមកានិច លៅលពលរតូវលរបើរាស់សារធាតុ សំលោគ លដើមផី
បំ លពញមុខង្ករជារ់លារ់មួយចំ នួនលៅរបុងរបព័ នលន នះ។ ទមាលប់ អនុ វតថរគប់រគងអាចខុ សៗគាប
លដើមផីសលរមចឲ្យាននូ វរបព័ ននសរមបខលួនលៅរបុងមូ លដាឌន។
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សថង់ដារសមាគមរសិរមមសរ ីរាងគរមពុជា (COrAA) សរមាប់ផលិតរមមសរ ីរាងគ

ទសសនាទនទំ នារ់ទំនងជិទសបិទនរវាងអបរលរបើ រាស់

និ ងផលិតររលនះ

គឺ ជាទមាលប់អនុវតថ

លដលានបលងាើតលឡើងអស់រយៈលពលយូរអលងវងមរលែើយ

លដលបចចុបផនបរតូវលរបើ រាស់លៅ
សរមាប់ការផគត់ផង
គ ់ ទីផាររបុងស្សររ។ លគាន

របុងបណា
ឋ របលទសមានរារ់ ចំណ្ូលទប
បលងាើតរមមវ ិធីរតួតពិនិតយជលរមើ សលផសងលទៀត សរមាប់ ទីផាររបលភទលនះ លែើយជាពិ លសស

លៅរបុងររណ្ីផលិតរមមរបស់របជារសិររខាបតតូចផងលដរ។ សមាគមរសិរមមសរ ីរាងគរមពុជា
(COrAA) ានទទួ លយរ “រមមវ ិធីបញ្ញ
ជ រ់ ជាជលរមើ ស” លនះ សរមាប់ ការអភិវឌណទីផាររបុងស្សរ
រ។

ផលិតផលរបស់ផលិតររលដលរំពុងទទួ លានការបញ្ញ
ជ រ់លដាយមន្រនថីបញ្ញ
ជ រ់លដល

មានការទទួ លសាគល់ជាអនថរជាតិរ៏រតូវានទទួ លយរលៅរបុងរមមវ ិធីរបស់ COrAA ផងលដ
រ។

1.2. វ ិសាលភាព និងលគាលបំណ្ង
សថង់ដារទំងលនះ ពណ្៌នាអំ ពីលរខខណ្ឍតរមូវសរមាប់ ផលិតរមមសរ ីរាងគ លដលរគបដណ្ឋប់
លលើដំណាំនានា (រាប់ បញ្ូច លទំងផសិត) ផលិតរមម ធាតុ ចូលពាណ្ិជចរមម រ៏ដូចជាការលរនចប
និ ងការដារ់ សាលរសញ្ញដលលើផលិតផលលដលានផលិតលចញពី សរមមភាពទំងលនះផងលដរ។
សថង់ដារលនះផឋល់នូវយនថការរបុងការរំណ្ត់ ការរ ំពឹងទុរសរមាប់ផលិតរមមសរ ីរាងគ។
លពលមានការអនុ លលាមតមានរតឹមរតូវ

លៅ

សថង់ដារលនះរ៏ អាចឲ្យផលិតររបិ ទសាលរសញ្ញដ

របស់ខួនជាផលិ
ល
តផលសរ ីរាងគផងលដរ។ សថង់ដារលនះមិ នានរគបដណ្ឋប់ លលើនីតិវ ិធី សរមាប់
ការលផធៀងផ្ទធត់ ដូចជា អធិការរិ ចច ឬការបញ្ញ
ជ រ់ផលិតផលលឡើយ។

សថង់ដារលនះរតូវានបលងាើតលឡើងលដាយមានការលណ្នាំឲ្យអនុ វតថតមលគាលបំណ្ងដូចខាង
លរកាមសរមាប់ ការដាំដុះដំណាំសរ ីរាងគ៖
 លរបើរាស់របព័ននរគប់ រគងសរ ីរាងគតមរបព័ ននលអរូ ឡសុ
ូ ីរយៈលពលលវង
 ធានាគុ ណ្ភាពដី តមរបព័ននលអរូ ឡូសុីរយៈលពលលវង
 លចៀសវាង/កាត់បនទយការលរបើ រាស់ធាតុ ចូលសំលោគលៅរគប់ដំណារ់ កាលននលខសស
ង្កវរ់ ផលិតផលសរ ីរាងគ និងការរបឈមរបស់មនុ សស និ ងបរ ិសាទនលៅនឹងថ្បំគីមីអាច
មាន លរគាះថ្បរ់ ជារបចាំ។
 កាត់ បនទយការបំ ពុល និ ងការលធវើឲ្យធាលរ់ ចុះគុ ណ្ភាពននអងគភាពផលិតរមម/លរនចប និង
បរ ិសាទនលៅជុំ វ ិញពី សរមមភាពផលិតរមម/លរនចប។
 ហាមមិនឲ្យលរបើរាស់បលចចរវ ិទាគាមនការបញ្ញ
ជ រ់អះអាង មិ នលមនធមមជាតិ និងលរគាះ
ថ្បរ់ ជារ់ លារ់មួយចំនួនពីរបព័ ន។
ន
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សថង់ដារសមាគមរសិរមមសរ ីរាងគរមពុជា (COrAA) សរមាប់ផលិតរមមសរ ីរាងគ

 លចៀសវាងការបំពុលពីបរ ិសាទនលៅជុំ វ ិញ។
 ររាសុររិតភាពសរ ីរាងគលពញលខសសង្កវរ់ ផត
គ ់ ផង
គ ់ ទំងមូ ល។
 ផឋល់អតថសញ្ញដណ្សរ ីរាងគលៅរបុងលខសសង្កវរ់ ផត
គ ់ផគង់។
និ ងសថង់ដារសរ ីរាងគរំពុងមានការវ ិវតថជាប់ រែូតលដើ មផីលឆលើយតបលៅតម

របព័ ននដាំដុះ

លរខខណ្ឍចំ លណ្ះដឹង ផលិតរមម និងទីផាររំពុងលតមានការផ្ទលស់បូរនាលពលបចច
ឋ
ុបផនប។ នា

លពលអនាគត លគានពាការណ្៍ថ្ វ ិសាលភាពននសឋង់ដារលនះ អាចនឹ ងពរងីរឲ្យកាន់ លត
ទូ លំទូលាយលដើមផីរាប់បញ្ូច ល បសុសតវ ជលវបផរមម វាយនភ័ ណ្ឍ និ ងរបលភទផលិតរមម
លផសងលទៀត រ៏ដូចជាដារ់បញ្ូច លលរខខណ្ឍតរមូវបលនទមលទៀតលដើមផីបលងាើនការររាឲ្យាននូវ
លគាលបំ ណ្ងខាងលលើ និងលគាលបំណ្ងបលនទមលផសងលទៀតលដលអាចមានសរមាប់ ការដាំដុះ
ដំ ណាំរសិរមម។

1.3. ការដាំដុះដំណាំសរ ីរាងគ និងនិរនថរភាព
វ ិធី សាស្រសថដាំដុះតមលបបរបនពណ្ីលៅរបុងរបលទសរមពុជាមានភាពសុីគាបោ៉ ងខាលំងជាមួ យ

នឹ ងគុណ្តនមល និងលគាលបំ ណ្ងននការដាំដុះដំណាំសរ ីរាងគ។ របព័ នផ
ន លិតរមម និងលរនចប
ដំ ណាំសរ ីរាងគ គឺ អាស្ស័យលលើការលរបើ រាស់ធនធានធមមជាតិ ជី វសាស្រសថ រលរើតលឡើងវ ិញ និង
បលងាើតលឡើងវ ិញាន។

រសិរមមសរ ីរាងគ

ររានូវសារជាតិ ដីដំបូងលឡើងតមរយៈការលរនចប

លឡើងវ ិញនូវសារធាតុ សរ ីរាងគ។ អតទិភាពសារជាតិចិញ្ចឹមគឺពឹងលផអរជាចមផងលលើសរមមភាពនន
សារពាងគកាយលៅរបុងដី។ សតវលិត
អ ចនរង ជំងឺ និ ងលមមចនរងរតូវានរគប់ រគងដំ បូងលឡើយ
តមទមាលប់អនុ វតថលបបបុរាណ្។ ចំណ្ីអាហារនិ ងផលិតផលសរ ីរាងគលផសងលទៀតរតូវានផលិ
តពីលរគឿងផសំផលិតតមលរខណ្ៈសរ ីរាងគលដលានលរនចបដំបូងលឡើងតមមលធាាយ
ជី វសាស្រសថ គីមីសាស្រសថ និងរូបសាស្រសថ។

COrAA លមើលលឃើញអតទរបលោជន៍ជាលរចើនពារ់ព័នន
ន ឹ ងការទទួ លយរកាន់ លតលរចើ នលឡើងនូ វ
ផលិតរមមសរ ីរាងគ លរៅពីការបលងាើនឱកាសពាណ្ិជជរមម។ អតទរបលោជន៍ ទំងលនះ រួមមានដូ ច
ខាងលរកាម៖

 និរនថរភាពលសដឌរិចច
 លរនចបលឡើងវ ិញនូ វសារធាតុចិញ្ចឹមជំ នួសឲ្យការលរបើ រាស់ធាតុ ចូលពី ខាង
លរៅ
 ការពារការបំពុលគីមីចំលពាះដី ទឹរ និ ងខយល់
 លលើររមពស់ជីវៈចរមរះ
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សថង់ដារសមាគមរសិរមមសរ ីរាងគរមពុជា (COrAA) សរមាប់ផលិតរមមសរ ីរាងគ

 បលងាើនសារជាតិដី និ ងការបលងាើតជី ដី
 ការពារការែូរលរចាះ និងការហាប់ដី
 លលើររមពស់ការលរបើរាស់ថ្មពលរលរើ តលឡើងវ ិញ
 និ រនថរភាពសងគម
 គាំរទផលិតរមមរគប់ រគាន់សរមាប់ ការរស់លៅ

និងការបលងាើតរារ់ចំណ្ូល

សរមាប់ រសិររខាបតតូច
 ផឋល់ចំណ្ីអាហារលដលមានសុវតទិភាព និ ងសុខភាព
 គាំរទដល់ការទទួ លយរលរខខណ្ឍការង្ករលអ
 រសាងបលនទមលលើចំលណ្ះដឹងរបុងស្សររ និងលបបបុរាណ្។
 និ រនថរភាពលសដឌរិចច
 ជួ យរសិររឲ្យបលងាើនទិ នផ
ប លលដលលពញចិតថ និ ងអាចលជឿជារ់ ាន
 ជួ យកាត់បនទយររមិ តពឹងលផអរលលើ

និ ងនលលចំណាយទបលលើធាតុចូលពារ់

ព័ នព
ន ី ខាងលរៅ
 លលើររមពស់ពិពិធរមមដំណាំលដើមផីបលងាើនសនថិសុខរារ់ ចំណ្ូល
 លលើររមពស់ការបលនទមគុណ្តនមលលលើផលិតផលតមរយៈការបលងាើនគុ ណ្
ភាព និងការលរនចបលៅរសិដាឌន
 លលើររមពស់ការទទួ លយររបព័ ននដាំដុះរគប់រគាន់ លដើមផីបលងាើនលទនភាព
រារ់ ចំលណ្ញរួម និ ងភាពរបរួ តរបលជង។

1.4. ឯរសារលោងបទដាឌន
សថង់ដារសរ ីរាងគតំបន់ អាសុីលនះ

មានបញ្ដ តិព
ថ ី ឯរសារផសពវផាយលផសងលទៀត។

ឯរសារ

លោងមិ នចុ ះកាលបរ ិលចឆទសំលដដល់សំលៅលរសរមួលចុងលរកាយបំ ផុតននឯរសារ
ផសពវផាយដូចខាងលរកាម៖
 សថង់ដារមូ លដាឌន IFOAM សរមាប់ ផលិតរមម និងការលរនចបសរ ីរាងគ រំ លណ្ឆ្បំ2005។
 CAC/GL 32, រូ ឌិរ Alimentarius – លគាលការណ្៍លណ្នាំសរមាប់ ផលិតរមម ការលរនចប
ការដារសាលរសញ្ញដ និ ងការលធវើទីផារចំ ណ្ីអាហារលដលានផលិតតមលបបសរ ីរាងគ។
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សថង់ដារសមាគមរសិរមមសរ ីរាងគរមពុជា (COrAA) សរមាប់ផលិតរមមសរ ីរាងគ

 EquiTool ឧបសមព័នន 2 – លគាលបំ ណ្ងរួម និងលរខខណ្ឍតរមូវសរមាប់ សង
ថ ់ ដារសរ ីរាងគ
(COROS) ឆ្បំ2012។
ចូ ររត់ សមាគល់ថ្អនុ លលាមភាពតមបទបផញ្ដ តិ ជា
ថ តិ និ ងអនថរជាតិ ពារ់ព័នន ដូចជា បទ
បផញ្ដ តិ ស
ថ ីព
ឋ ី សុវតទិភាពចំណ្ីអាហារ

រតូវមានសុពលភាពលុបលលើលរខខណ្ឍតរមូវននសឋង់

ដារសរ ីរាងគទំងលនះ។

1.5. វារយសពធ និងនិយមន័យ
សារធាតុបលនទម

ជាសារធាតុមួយលដលរតូវានបលនទមលលើផលិតផលានលរនចបសរមាប់
លគាលបំ ណ្ងបលចចរវ ិទា

និងកាលយជាសមាសភាគននផលិតផលសលរមច

និ ង/ឬមានឥទនិពលលលើលរខណ្ៈចរ ិតលលើផលិតលនាះ។
រាំង

ជារាំងរារាំង ឬបង្កអរ់ ការចល័តសារធាតុ ហាមឃាត់ ពីតំបន់ លៅជិតខាង
មរលលើឬកាត់ តមទី តំងមួយ។

ធាតុចូលលដល

ធាតុ ចូលលដលមានសារធាតុ ធមមជាតិលដលអាចរតូវបំ លបរធាតុ ានលដាយ

អាចបំលបរធាតុ

ារ់ លតរ ី ឬមលធាាយជី វសាស្រសថលផសងៗ រាប់បញ្ូច លទំង ជីរំប៉ុស ជី

ាន
ជីវៈចរមរះ

នបតង សំណ្ល់ររ
ុ ខជាតិ និងសំណ្ល់សតវ។
ចរមរះភាពននទរមង់ សតវមានជីវ ិត

និងរបលភទរបព័ននលអរូ លៅលលើលផនដី

លដលរបុងលនាះរាប់ បញ្ូច លទំង ចរមរះភាពលសន (ឧ. ភាពចរមរះននពពួរ
សតវ) ភាពចរមរះននពពួ រសតវ (ឧ. ចំ នួន និ ងភាពចរមរះននពពួ រសតវ) និ ង
ភាពចរមរះននរបព័ ននលអរូ (ចំ នួនសរុបននរបលភទរបព័ននលអរូ )។
ការបង្កាត់ពូជ

ជាការលរជើ សលរ ើសរុរខជាតិ

ឬសតវមរបង្កាត់ ពូជ

និ ង/ឬអភិវឌណបលនទមលលើ

លរខណ្ៈចរ ិតលដលចង់ ានលលើរូនជំ នាន់ លរកាយរបស់វា។
តំបន់រទនាប់

ជាតំ បន់ លដលានរំ ណ្ត់សមាគល់រពំ លដនចាស់លាស់លដលមានរពំ
របទល់ជាប់នឹងទី តំងផលិតរមមសរ ីរាងគ

លដលរតូវានបលងាើតលឡើងលដើ មផី

រំ ណ្ត់ ររមិតលរបើ រាស់នន ឬការប៉ ះពាល់ជាមួ យនឹ ងសារធាតុ ហាមឃាត់
ពី ទីតំងលៅជាប់ គាបលនាះ។
ភាបរ់ង្ករជំងឺ

ជាសារធាតុ លរើតលឡើងលដាយធមមជាតិ ឬរបឌិតលឡើងលដលអាចអភិ វឌណលៅ

មហារ ីរ

ជា ឬបងាឲ្យមានជំងឺមហារ ីរ។

ការបញ្ញ
ជ រ់

ជានី តិវ ិធីផឋល់ការធានាជាលាយលរខណ្៍អរសរ និ ងានអនុ ម័តលដលអាច
លជឿជារ់ ានដល់របតិបតថិររ ឬរររមរបតិ បតថិររ ថ្តមវ ិធីសាស្រសថលដល
ានរំ ណ្ត់ចាស់លាស់លដើ មផីវាយតនមលថ្របតិបតថិរររំពុងផលិត
ផលិតផលណាមួ យជារ់លារ់ លដាយអនុលលាមតមលរខខណ្ឍតរមូវ ឬសឋ
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សថង់ដារសមាគមរសិរមមសរ ីរាងគរមពុជា (COrAA) សរមាប់ផលិតរមមសរ ីរាងគ

ង់ ដារានរំ ណ្ត់ ជារ់លារ់ ពិតរារដលមន។
អងគភាពផឋល់

ជាអងគភាពលដលទទួ លខុ សរតូវលលើការលផធៀងផ្ទធត់ ថ្ផលិតផល

លដលរតូវ

ការបញ្ញ
ជ រ់ (សរ ី ានលរ់ ឬបិ ទសាលរសញ្ញដថ្ជាផលិតផលសរ ីរាងគពិតជារតូវានផលិត
រាងគ)

លរនចប លរៀបចំ និ ងចាត់ លចងលដាយអនុ លលាមតមសឋង់ដារ ឬលរខខណ្ឍ
តរមូវលដលានរំ ណ្ត់ ពិតរារដលមន។

ការលាយចូល

ការប៉ ះពាល់របស់ដំណាំសរ ីរាងគ សតវ ដី ឬផលិតផលលៅនឹ ងសារធាតុ

គាប

លដលអាចនឹងកាត់បនទយររមិតសុររិតភាពសរ ីរាងគ។

ធមមត

ជាទមាលប់អនុវតថ ឬរបព័ នផ
ន លិត ឬការលរនចបលដលមិ នអនុលលាមតមទមាលប់
អនុវតថ និងសឋង់ដារផលិតរមមសរ ីរាងគ។

ការបំលបង
រយៈលពលបំ
លលង

លពលលវលាននការផ្ទលស់បូរពី
ឋ ទរមង់ មិនលមនសរ ីរាងគលៅជាទរមង់ សរ ីរាងគ។
ជារយៈលពលគិ តចាប់ ពីការចាប់ លផឋើមការលធវើរសិរមមសរ ីរាងគលដាយ

អនុលលាមតមសឋង់ដាររបស់ COrAA រែូតទល់លតរសិផលលនាះរតូវាន
បញ្ញ
ជ រ់ ថ្ជាផលិតផលសររា
ី ងគ។ រយៈលពលបំ លលងលនះគឺ ជាលពលសរមាប់

ការដាំដំណាំ
ឆ្លស់គាប

ការសាឋរនីតិសមផទលអរូឡូសុី និ ងការបលងាើនររមិតគុ ណ្ភាពជី របស់ដី។

ជាទមាលប់ ឆ្លស់របលភទ ឬសណា
ឋ នដំ ណាំរបចាំឆ្បំ និ ង/ឬលរៀងរាល់ពីរឆ្បំ
លលើលលើទីតំងជារ់ លារ់ លៅរបុងទរមង់ ឬលំដាប់ លំលដាយលដលានលរគាង
ទុ រលដើមផីបំលបរវដឋលមមចនរង សតវលិត
អ ចនរង និងជំងឺ និ ងលដើមផីររា ឬ
បលងាើនសារជាតិដី និ ងសមាសភាគសារធាតុ សរ ីរាងគ។

ការសមាលប់លម
លរាគ

ជាការកាត់ បនទយចំនួនអតិសុខុមរាណ្លដលអាចមានលរគាះថ្បរ់ លៅរបុង

បរ ិសាទន តមមលធាាយរូបសាស្រសថ ឬគី មីសាស្រសថ ឲ្យដល់ររមិតមួ យ
លដលមិនអាចប៉ ះពាល់ដល់សុវតទិភាព ឬភាពសមស្សបរបស់ចំណ្ីអាហា
រ។

ររណ្ីលលើរ

ជាការអនុញ្ញដតលដលអងគភាពបញ្ញ
ជ រ់ ានផឋល់ជូនរបតិបតថិររលដើមផីមិន

លលង

រាប់បញ្ូច លនូវភាពចាំាច់រុងការអនុ
ប
វតថតមលរខខណ្ឍតរមូវសថង់ដារ

លដលានរ ឹតតផិត។ ររណ្ីលលើរលលងលនះរតូវានផឋល់ជូនលដាយលផអរលលើ
លរខណ្ៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ ចាស់លាស់

និ ងសរមាប់ រយៈលពលមានរំ ណ្ត់

ប៉ុ លណាតះ។
ការចិញ្ចម
ឹ សតវ

របព័ ននរគប់ រគងឧសាែរមមលដលពឹងលផអរោ៉ ងខាលំងលលើធាតុ ចូល

ជាលរខណ្ៈ

បសុលពទយ និងចំណ្ីសតវលដលមិនរតូវានអនុ ញ្ញដតលៅរបុងរសិរមមសរ ីរា

លរាងចររ

ងគ។

អងគភាពរសិ

ទំ ែំដីសរុបលដលសទិតលរកាមការរគប់រគងរបស់រសិររមាបរ់

ដាឌន ឬរររម

រសិររ

COrAA_Std_Kh_180816

និ ងរាប់បញ្ូច លទំងសរមមភាពដាំដុះ
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សថង់ដារសមាគមរសិរមមសរ ីរាងគរមពុជា (COrAA) សរមាប់ផលិតរមមសរ ីរាងគ

ែ៊ន
ុ

រររមែ៊ុនរសិដាឌន អាចមានអងគភាពរសិដាឌនមួ យ ឬលរចើន។

សារធាតុបលនទម

ការបលងាើន ការបំ លពញបលនទម ឬសារធាតុលផសងលទៀតលដលអាចបលនទមលលើ

ចំណ្ីអាហារ

ចំ ណ្ីអាហារលដើមផីឲ្យមានឥទនិពលលលើការររាទុរគុណ្ភាព

សងគតិភាព

ពណ្៌ រសជាតិ រលិន ឬលរខណ្ៈបលចចរលទសលផសងលទៀត (សរមាប់និយម
ន័ យលពញលលញ សូមលមើលរូ ដិរ Alimentarius)។
ចរមរះភាពលសន ចរមរះភាពលសនសំលដលលើភាពចរមរះលៅរបុងចំ លណាមសរ ីរាងគមានជី វ ិតពី

របព័ ននលអរូ ឡូសុីរសិវបផធម៌ នរពលឈើ និងវារ ីវបផរមម លដលលនះរាប់ បញ្ូច ល

វ ិសវរមមលសលន
ទិច

ទំងចរមរះភាពលៅរបុងចំ លណាមពពួរសតវ និងរវាងពពួរសតវផងលដរ។

វ ិសវរមមលសលនទិចគឺ ជាសំណ្ុំបលចចរលទសចាប់ ពីជីវសាស្រសថម៉ូលលគុ ល (ដូច
ជា ការបង្កាត់ DNA) លដាយតមរយៈលនះ សារធាតុ លសលនទិចរបស់ររ
ុ ខ
ជាតិ សតវ អតិ សុខុមរាណ្ លកាសិកា និងឯរតជី វសាស្រសថលផសងលទៀត
រតូវានលរលរបលៅរបុងទរមង់ មួយ

ឬលដលមានលទនផលមួ យ

មិនអាច

ទទួ លានតមរយៈវ ិធីសាស្រសថបង្កាត់ពូជ ឬការបនថពូជ ឬការកាត់ ពូជតម
វ ិធី សាស្រសថធមមជាតិ លឡើយ។ បលចចរលទសលធវើរំលណ្លរបលសលនទិច រួមមានជា
អាទិ៍ ដូចជា៖ ការបង្កាត់ DNA ការបញ្ូច លលកាសិកា ការចារ់ បញ្ូច លមី ររូ
និ ងមា៉ ររូ
ការបរងួម
ការលុបលសន
និ ងការបលនទមលសនលទវ
ដង។ សរ ីរាងគលដលានលធវើវ ិសវរមមលសលនទិច មិនានដារ់ បញ្ូច លសរ ីរាងគ
លដលទទួ លានពីបលចចរលទស ដូចជា ជំ នាប់បូរឋ ការបំ លលង និងការ
បង្កាត់ពូជតមលបបធមមជាតិ លឡើយ។

សរ ីរាងគាន

រុរខជាតិ សតវ ឬមីរររបលដលរតូវានបំលលងលដាយការលធវើវ ិសវរមមលស

លធវើរំលណ្លរប

លនទិច។

លសលនទិច
ស្សឡាយ

សារធាតុ លដលរតូវានបលងាើតលដាយ ឬពី GMO។ សារធាតុ លនះរតូវាន

GMO

តមដានមួ យជំ ហានរតឡប់ លរកាយពី សារធាតុ មួយលៅរររបភពលដើម
របស់វា។ ពារយថ្ “រតូវានផលិតពី GMO” មានន័ យថ្វាមាន GMO
ទំងស្សរង ឬលដាយលផបរ។ ពារយថ្ “រតូវានផលិតលដាយ GMO” មាន
ន័ យថ្គឺ ជាលមតប៉ូ លីស GMO។

ជីនបតង

ជារុរខជាតិ លដលានដាំដុះ លែើយបនាធប់មរដារ់ លាយចូ លលៅរបុងដី លដើ មផី
បងាបលងាើនគុណ្ភាពដី ការពារការែូរលរចាះដី ការពារការាត់បង់សារជាតិ

ដី ការលរៀរគរ និងការរបមូលផឋំុសារជាតិ ចិញ្ចឹមរុរខជាតិ និ ងររាតុ លយភាព

សមាសភាគសរ ីរាងគ។ ជី នបតង អាចរាប់បញ្ូច លទំង ដំណាំដុះលដាយធមម
ជាតិ រុរខជាតិ ឬលមមចនរងផងលដរ។
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សថង់ដារសមាគមរសិរមមសរ ីរាងគរមពុជា (COrAA) សរមាប់ផលិតរមមសរ ីរាងគ

ទីជរមរ

សំលដដល់ទីតំងលដលរបុងលនាះមានរុរខជាតិដុះ

ឬសតវរស់លៅលដាយធមម

ជាតិ ។ ពារយលនះរ៏ សំលដដល់របលភទទី ជរម ដូ ចជា មហាសមុរទ លឆបរស
មុ រទ រចាំងទលនល ដី នរព និ ងដី វាលលមម។
ការចាត់លចង

ការចាត់ លចង ការចល័ត ការរបគល់ ឬការលធវើការង្ករជាមួ យនឹ ងអវីមួយ
លដាយនដ ឬមា៉ សុីន។

ទីតំងលដល

ទី តំងលដលរតូវានរំ ណ្ត់ថ្មានសារៈសំខាន់ លលចលធាលនិ ងខាលំងបំផុត

មានគុណ្តនមល

លដាយសារលតគុ ណ្តនមលលផបរបរ ិសាទន វបផធម៌ សងគមលសដឌរិចច ជី វចរមរះ ឬ

បំលលងខពស់

លទសភាព។

ការពាាល

ជាការពាាលជំ ងឺលដាយលផអរលលើការរគប់រគងវ ិធី សាស្រសថលដលាន

ជំងឺ

លរៀបចំ តមរយៈការរ ំលាយលដាយភាពលជាគជ័ យននសារធាតុ លៅរបុងរសិ

(Homeopath

ic)
របព័នជ
ន លវបផ
រមម
លរគឿងផសំ

ផលលដលមានរំ ហាប់ខពស់លដលមានលរាគសញ្ញដលៅរបុងរមមវតទុសុខភាព
លដលមានលរខណ្ៈស្សលដៀងលៅនឹងជំ ងឺលផសងលទៀត។

របព័ នផ
ន លិតរមមដំណាំលៅរបុងមជឈដាឌន ឬទឹរ លដាយលរបើ រាស់សារជាតិ
លដលានបំ លបរជារបភពផគត់ផគង់សារជាតិ ចិញ្ចឹមចមផង។

សារធាតុ រាប់បញ្ូច លទំង សារធាតុបលនទម លដលានលរបើ រាស់លៅរបុង
ផលិតរមម

របភពបលញ្ចញ
វ ិទយុសរមម

ឬការលរៀបចំផលិត

និ ងមានលៅរបុងផលិតផលសលរមច

លទះបី ជាអាចសទិតលៅរបុងទរមង់ ានលធវើរំលណ្លរបរ៏ លដាយ។

បលចចរវ ិទាលដលបលញ្ចញថ្មពលខពស់ពីវ ិទយុសរមមនុយលរលអូទីត លដល
អាចលធវើរំលណ្លរបរចនាសមព័នម
ន ៉ូ លលគុ លរបស់ផលិតផលសរមាប់លគាល

បំ ណ្ងរគប់ រគងការបញ្ូច លមី រររប ការបងាលរាគ ា៉ រា៉ សុីត និងសតវលិត
អ

ចនរងលៅរបុងផលិតផល (ជាទូ លៅ ចំ ណ្ីអាហារ) ការរាផលិតផល ឬ
បង្កអរ់ដំលណ្ើរការរូបវ ័នថ ដូចជា ការបណ្ុឋ ះ ឬការបនធំ (រ៏ សំលដដល់អុីយ៉ុ
ងវ ិទយុសរមមផងលដរ
ទបលចចរលទស

មានភាពខុ សគាបរ៏លដាយ)។

របភព

បលញ្ចញវ ិទយុសរមមមិនានរាប់បញ្ូច លនូវរបភពវ ិទយុសរមមទប

ដូចជា

ការលរបើរាស់
យ។

សារជាតិដាច់

លទះបី ជានិ យមន័ យននពារយលនះលៅរបុងបរ ិប

និ ងបរ ិបទចាប់

កាំរសមីអុិចសរមាប់ ការពិ និតយពី ខាងលរៅខលួនរាណ្លឡើ

ជាទរមង់សារជាតិនីមួយៗ និងដាច់ពីគាប។

ពីគាប
សាលរសញ្ញដ

លរខណ្ៈជាលាយលរខណ្៍អរសរ លាះពុមព ឬរូបភាព លដលបង្កាញលៅលលើ
សាលរសញ្ញដ
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សថង់ដារសមាគមរសិរមមសរ ីរាងគរមពុជា (COrAA) សរមាប់ផលិតរមមសរ ីរាងគ

បង្កាញលៅជិតចំ ណ្ីអាហារ របុងលគាលបំ ណ្ងលលើររមពស់ការលរ់ ឬការ
ដារ់ តំងបង្កាញ។
មជឈដាឌន

សារធាតុ លដលមានសារពាងគកាយជាលិកា ឬសរ ីរាងគ។

(Media) (ពែុ
វចនៈ) ឬ
(Medium)
(ឯរវចនៈ)
ភាបរ់ង្ករបឋូរលស

សារធាតុ ឬភាបរ់ ង្ករលដលអាចបងាឲ្យមានម៉ុ យតសយុងលសលននិច។

ណ្ឺរន
ូ ៉ តុរសុីន

ជាតិ ពុលលដលលធវើឲ្យខូចខាត ឬបំ ផ្ទលញជាលិការបព័នរន បសាទ។

របតិបតថិការ

សរមាប់ លគាលបំ ណ្ងលៅរបុងឯរសារលនះ

លនទិច

របតិ បតថិការគឺ ជាសែរគាស

មួ យ ឬអាជី វរមមលដលផលិត ដំលណ្ើរការ ឬចាត់ លចងផលិតផលរសិរមម។
រសិរមមសរ ីរាងគ

របព័ នផ
ន លិតរមមលដលររាសុខភាពដី របព័ននលអរូ ឡសុ
ុ ី និ ងមនុ សស។ វា
ពឹ ងលផអរលលើដំលណ្ើរការលអរូ ឡូសុី ជីវៈចរមរះ និងវដឋលដលានសរមបខលួន
លៅនឹ ងលរខខណ្ឍរបុងមូ លដាឌន
ផលប៉ ះពាល់ធងន់ធងរ។

ជាជាងការលរបើ រាស់ធាតុ ចូលលដលមាន

រសិរមមសរ ីរាងគគួបផសំបញ្ូច លគាបនូ វលរខណ្ៈ

របនពណ្ី ការនចបរបឌិ ត និ ងវ ិទាសាស្រសថលដើមផីផឋល់អតទរបលោជន៍ដល់ប
រ ិសាទនរួម

និងលលើររមពស់ទំនារ់ទំនងលសមើភាព

និ ងគុ ណ្ភាពជីវ ិតដ៏ លអ

របស់អរ
ប រគប់ គាបលដលចូ លរួម។
សុររិតភាពសរ ី ការរបកាន់ ខាជប់លៅនឹងលគាលការណ្៍ លគាលបំ ណ្ង និ ងសឋង់ដារសរមាប់
រាងគ

ផលិតរមមសរ ីរាងគ។

ផលិតផលសរ ី

ផលិតផលលដលានផលិត លរនចប ឬចាត់លចងលដាយអនុ លលាមតមសថង់

រាងគ

ដារសរ ីរាងគ។

គុណ្ភាពសរ ី

ានផលិតលដាយស្សបតមសថង់ដារសរ ីរាងគ។

រាងគ
ផលិតរមមស្សប

ជាសាទនភាពលដលរបតិ បតថិការដូ ចគាបរំពុងផលិតរសិផល/ផលិតផល

គាប

លដលលមើ លលឃើញថ្មានភាពខុ សគាបទំងរបព័ននសរ ីរាងគ

និងរបព័ននមិន

លមនសរ ីរាងគ។ សាទនភាពលដលផលិតរមម “សរ ីរាងគ” និ ង “សទិតរបុងដំ ណារ់
កាលបំ លលង”

ផលិតផលដូ ចគាបរ៏ មានផលិតរមមស្សបគាបផងលដរ។

(ផលិតរមមស្សបគាបគឺ ជាឧទែរណ្៍អំពីផលិតរមមលញរដាច់ពីគាប)។
សុររិតភាពលស

ការររាភាពចរមរះរុរខជាតិលដើ មផីធានាថ្ពួរវាលៅលតមានភាពសុទន

លនទិចរុរជា
ខ តិ

របលភទពិតរារដ និងមិនលាយចូ លគាបលដាយរបលភទលផសងលទៀតលឡើយ។
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សថង់ដារសមាគមរសិរមមសរ ីរាងគរមពុជា (COrAA) សរមាប់ផលិតរមមសរ ីរាងគ

វាលភរ់លាប់
ការលរនចប
សារធាតុជំនួយ
ការលរនចប

លរខណ្ៈរុរខជាតិលដលមានជាតិ កាបូនលដាយលផបរ ជាទូ លៅលសល លដលមាន
លៅរបុងវាលភរ់ និងលរបើ រាស់ជាជី និងជាចំលែះ

ការចាត់ លចង ការរបរពឹតិ ថរមម ការបំលលង ឬការលវចខចប់ផលិតផលរសិរមម
ឬរបមូ លផលពីរុងនរព។
ប

សារធាតុ ឬអងគធាតុ មិនរាប់បញ្ូច ល ឧបររណ្៍ ឬសមាារលរបើរាស់ និង
មិ នលរបើរាស់ជាលរគឿងផសំចំណ្ីអាហារលដាយខលួនឯង

លដលលរបើ រាស់

លដាយលចតនាលៅរបុងការលរនចបវតទុធាតុ លដើម ចំ ណ្ីអាហារ ឬលរគឿងផសំខួន
ល
ឯង លដើមផីបំលពញតមលគាលបំ ណ្ងបលចចរលទសជារ់ លារ់លៅរបុងលពល
របរពឹ តិរ
ថ មម ឬលរនចប និងអាចបណា
ឋ លឲ្យមានវតថមានសំណ្ល់ជាតិ ពុល ឬ
ធាតុ ស្សឡាយលដលមិនចង់ ាន

លដាយមិនអាចលចៀសវាងានលៅលលើ

ផលិតផលសលរមច។
រំែត
ិ

ររមិ តលលើការអនុ វតថ ជាទូលៅ សំលដលលើលរខខណ្ឍលដលអាចដារ់ ឲ្យលរបើ
រាស់។

ការសមាអតអនា
ម័យ

ការរបរពឹតិ រ
ថ មមលដលមានរបសិទនភាពរបុងការរមាចត់

ឬកាត់ បនទយាន

លលើសលុបនូវចំនួនលកាសិកាអតិ សុខុមរាណ្លៅលលើបលនលលដលលធវើឲ្យ
មានរឋីារមាចំលពាះសុខភាពសាធារណ្ៈ

និងអតិ សុខុមរាណ្លដលមិន

ចង់ ានលផសងលទៀត។
ជីវៈចរមរះរបងដី
ុ

ចរមរះភាពននសរ ីរាងគមានជីវ ិតទំងអស់លដលរស់លៅរបុងរបព័ននដី និ ងរាប់

ផលិតរមមលញរ

ការផលិតផលិតផលធមមត សទិតរបុងបំ លលង និ ង/ឬ ផលិតរមមសរ ីរាងគ

ដាច់ពីគាប

បញ្ូច លទំងអតិ សុខុមរាណ្ ដូចជា ារ់ លតរ ី និងផសិត រ៏ដូចជាពពួ រ
សតវលិត
អ ធំ ដូចជា ជលនលន និ ងពពួរសតវលិត
អ ។
ផលិតរមមការបង្កាត់ ពូជ ការចាត់ លចង និង/ឬ ការលរនចបលៅរបុងរបតិ បតថិ
ការដូ ចគាប។

សំលោគ

សារធាតុ លដលរតូវានបលងាើត

ឬផលិតលដាយដំ លណ្ើរការគី មី

ឬលដាយ

ដំ លណ្ើរការលដលផ្ទលស់បូរតមលបបគី
ឋ
មីនូវសារធាតុ លដលានទញលចញពី
រុរខជាតិដុះលដាយធមមជាតិ

សតវ ឬរបភពលរ ៉។ សារធាតុ លដលានបលងាើត

លឡើងលដាយដំ លណ្ើរការជី វសាស្រសថលរើ តលឡើងលដាយធមមជាតិ

មិ នរតូវាន

ពិ ចារណាថ្ជាការសំលោគលឡើយ។
សឋង់ដារ

បទដាឌនលដលបញ្ញ
ជ រ់ អំពីរលបៀបលដលគួរផលិត
សរមាប់ លគាលបំ ណ្ងឯរសារលនះ

និ ងលរនចបផលិតផល។

សថង់ដារលនះរតូវានលរបើរាស់លដើ មផី

រំ ណ្ត់ ទមាលប់អនុវតថផលិតរមមសរ ីរាងគ។
លខសសង្កវរ់ផត
គ ់

របព័ ននរបស់អងគភាព មនុសស បលចចរវ ិទា សរមមភាព ព័ត៌មាន ធនធាន
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ផគង់
និរនថរភាព

លដលចូ លរួមលៅរបុងការចល័ត ឬលសវាពី អរ
ប ផគត់ផគង់ដល់អតិ លិជន។

ការលរបើរាស់ធនធានលៅរបុងវ ិធី សាស្រសថលដលធនធានមិនរតូវានបំលបរ

ធាតុ ឬលធវើឲ្យខូចខាតជាអចិ នន្រនថយ៍ លដើមផីមិនឲ្យការលរបើ រាស់លលឿនជាង
ការបលងាើតលឡើងវ ិញលឡើយ។
រសិរមម

ជាទរមង់ លធវើរសិរមមតមលបបបុ រាណ្លដាយលផអរលលើចំលណ្ះដឹ ងលដលាន

របនពណ្ី

បលងាើតលឡើង អភិររស និងលផធរបនថពីមួយជំ នាន់លៅមួ យជំ នាន់

និងអាច

បង្កាញររមិតយល់ដឹងខពស់អំពីលរខខណ្ឍធនធាន សងគម និ ងបរ ិសាទនលៅ
លតរា៉ តូលែស៊ន

របុងស្សររ។

សំលដដល់ភាបរ់ ង្ករទំងឡាយណាលដលបង្កអរ់ ដល់ការលូតលាស់អំរប៊ី

(Teratogen)

យ៉ុងធមមត។

ការរបមូលអនុ

ការរបមូ ល ការទញយរ ឬការរបមូ លយរនូ វអនុ ផលទំងទី រលនលងលដល

ផលនរពលឈើ

មិ នសទិតលរកាមការរបមូ លផល ឬការរគប់ រគងរសិរមមលផសងលទៀត។

1.6. អរសរកាត់
AROS – សឋង់ដារសរ ីរាងគតំបន់អាសុី
FAO – អងគការលសផៀង និងរសិរមមននអងគការសែរបជាជាតិ
IFOAM – សែព័ននអនថរជាតិននចលនារសិរមមសរ ីរាងគ
GSFA – សឋង់ដារទូលៅសរមាប់សារធាតុបលនទមចំណ្ីអាហារ –ានអនុម័តលដាយគណ្ៈរមម
ការ រូដិរ Alimentarius

UNCTAD - សនបិសីទអងគការសែរបជាជាតិសីព
ឋ ី ពាណ្ិជជរមម និ ងការអភិ វឌណ
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2. លកខខណ្ឌតម្រមូវទ ូសៅស្ម្រមាប់ផលិតកមម
ដំណស្
ំ រីរាងគ
2.1. ការបំលលង/អនថរកាល
លគាលបំណ្ង
ការបំ លលងលៅជាផលិតរមមសរ ីរាងគទមទររយៈលពលមួ យរយៈលដលរបុងលពលលនាះ

រតូវ

លធវើឲ្យដី មានសារជាតិ និងបលងាើតរបព័ននលអរូ ឡូសុីរបរបលដាយនិ រនថរភាព រពមទំងកាត់
បនទយមី រររបលដលឆលង

មុ នលពលអាចទទួ លានសាទនភាពសរ ីរាងគលដលទទួលានការ

បញ្ញ
ជ រ់។
លរខខណ្ឍតរមូវ
2.1.1.

ទី តំងលដលានដារ់ ពារយលសបើសុំការបញ្ញ
ជ រ់ សរ ីរាងគ រតូវដារ់ឲ្យសទិតលរកាមរយៈ

លពលបំលលង។

ទី តំងលនះរតូវលតរគប់ រគងលដាយស្សបតមលផបរពារ់ព័ននន នសឋង់ដារទំង

លនះលៅរបុងអំ ឡងរយៈលពលបំ
លលងលដលពារ់ ព័ន។
ន
ទី តំងលនះនឹ ងរតូវលធវើអធិការរិ ចលច ៅ
ុ
របុងរយៈលពលបំ លលងលនះ។ រសិផលលដលានដាំដុះលៅរបុងរយៈលពលបំ លលងរតូវលរ់
របុងនាមជាផលិតផលសរ ីរាងគ។
2.1.2.

រយៈលពលបំ លលងអបផបរមាគឺ ដប់ ពីរ

(12)

លខគិតចាប់ពីលពលមុនលពលសាប

លរពាះដំណាំសរមាប់ដំណាំលដលមិនមានអាយុលរចើ នជាងពី ររដូវ។
2.1.3.

រយៈលពលបំ លលងអបផរមាគឺ ដប់ រាំបី

(18)

លខមុនលពលរបមូ លផលសរមាប់

ដំ ណាំលដលមានអាយុកាលចាប់ ពីពីរដូ វលឡើងលៅ។
2.1.4.

រយៈលពលបំ លលងអាចពនាររយៈលពលលដាយលផអរលលើការរំ ណ្ត់ អតថសញ្ញដណ្

និ ងការវាយតនមលលលើការលរបើ រាស់ដីធីរ
ល នលងមរ
ហាមឃាត់ ។
2.1.5.

រាប់ បញ្ូច លទំងការលរបើ រាស់សារធាតុ

របសិនលបើ សារធាតុ ហាមឃាត់ រតូវានលរបើ រាស់មុនលពលដារ់ ពារយសុំ ការលរ់

ទិ នបផល របុងនាមជាផលិតផលសរ ីរាងគ រតូវានអនុ ញ្ញដតសរមាប់លតរយៈលពល 36 លខ
ប៉ុ លណាតះ
គិតចាប់ពីកាលបរ ិលចឆទលរបើ រាស់លលើរចុងលរកាយនូ វសារធាតុហាមឃាត់
លនាះ។
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2.1.6.

ការកាត់ បនទយរយៈលពលបំលលងអាចនឹងរតូវានពិ ចារណាលៅលពលមានភ័ សុថ

តងអាចបញ្ញ
ជ រ់ ានអំ ពីការមិ នលរបើ រាស់សារធាតុមិនរតូវានអនុ ញ្ញដត

និងទមាលប់ ដាំ

ដុ ះលដាយអនុ លលាមតមលគាលការណ្៍រសិរមមសរ ីរាងគសរមាប់រយៈលពលោ៉ ងលហាច
ណាស់ 12 លខ។ ការកាត់បនទយ (លដាយលផបរ ឬទំងស្សរង) គឺ រតូវអាស្ស័យលលើអធិ ការិ ចច
លៅទី តំងផ្ទធល់។ ររណ្ីលនះអាចអនុវតថានចំលពាះលតរសិដាឌនផលិតរមមមិនលមនដាច់ ពី
គាបប៉ុ លណាតះ។
2.1.7.

ការចាប់ លផឋើមរយៈលពលបំ លលង

រតូវគណ្នាតមធមមតលដាយគិតចាប់ពីកាល

បរ ិលចឆទដារ់ ពារយសុំលិខិតបញ្ញ
ជ រ់។

2.2. តំលែទំននការរគប់រគងសរ ីរាងគ
លគាលបំណ្ង
របព័ នផ
ន លិតរមមសរ ីរាងគទមទរឲ្យមានការលបឋជាញចិតថលរបើ រាស់ទមាលប់អនុវតថផលិតរមមស
រ ីរាងគ។
លរខខណ្ឍតរមូវ
2.2.1.

ការផ្ទលស់បូរឋ ឬការឆ្លស់ទីតំង ឬដី ធីរល វាងផលលិតរមមដំណាំសរ ីរាងគ និ ងមិ ន

លមនសរ ីរាងគ គឺ រតូវានហាមឃាត់។
2.2.2.

ររណ្ីលលើរលលងអាចអនុ វតថសរមាប់លតររណ្ីលដល៖

a) ទីតំងសរ ីរាងគលដលានចុះបញ្ជីរនលងមរលលងសទិតលរកាមការរគប់ររង
របស់របតិបតថិររលទៀតលែើយ ឬ

b) មានមូលលែតុលដាយបងខំលដើមផីបញ្ឈប់ការរគប់រគងសរ ីរាងគលលើទីតំង/ដីសរ ី
រាងគលដលានចុ ះបញ្ជីលៅមិនទន់បញ្ញ
ជ រ់ មូលលែតុចាស់លាស់ ឬ

c) ការផ្ទលស់បូរឋ

ឬការឆ្លស់ទីតំងនឹ ងអនុ ញ្ញដតឲ្យមានការរគប់ រគងកាន់ លតលអ

របលសើរលលើលផបរដាំដុះដំណាំសរ ីរាងគ។

2.3. ផលិតរមមលញរដាច់ពីគាប និងផលិតរមមស្សបគាប
លគាលបំណ្ង
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សុររិ តភាពននអងគភាពរសិដាឌនសរ ីរាងគនឹងមិ នកាត់បនទយលដាយសរមមភាព

និងការ

រគប់ រគងរបតិ បតថិការមិ នលមនសរ ីរាងគលដលមានដំ លណ្ើរការលដាយរសិដាឌនដូចគាបលនាះ
លទ។
លរខខណ្ឍតរមូវ
2.3.1.

ការបំ លលងលដាយលផបរ

ឬផលិតរមមលញរដាច់ពីគាប

រតូវានអនុ ញ្ញដតលតលៅ

លពលលដលទី តំងសរ ីរាងគ ទំងរំពុងសទិតលរកាមការបំលលង និ ងមិនលមនសរ ីរាងគអាចររា
ឲ្យលៅដាច់ លដាយលឡរពីគាបជាលរៀងរែូត

និ ងរំណ្ត់ ចាស់លាស់រគប់ លពលលវលាទំង

អស់ និ ងមានរបព័ ននរគប់ រគងផលិតរមម និងការចាត់លចងលៅនឹងរលនលង លដលអាចធានានូវ
សុររិតភាពននទី តំង និងផលិតផល សរ ីរាងគ។
2.3.2.
ងគ

មិ នរតូវដាំដុះដំ ណាំរបហារ់ របលែលគាបលៅរបុងទី តំងសរ ីរាងគ និ ងមិ នលមនសរ ីរា

លឡើយ

លលើរលលងលតភាពខុ សគាបលនាះខុ សពីគាបរបុងទរមង់មួយលដលមានភាពង្កយ

ស្សួលរបុងការលបងលចរភាពខុ សគាប ឧទែរណ្៍ រាង/ទរមង់ ឬពណ្៌ខុ សគាបដាច់ ឬវដឋដាំ
ដុ ះខុ សគាប ឬលពលរបមូ លផលខុ សគាបលតមឋង។
2.3.3.

ររណ្ីលលើរលលងអាចមានលដាយអាស្ស័យលលើលរខណ្ៈវ ិនិច័ យ
ឆ ដូចខាងលរកាម៖

a) ដំណាំសរ ីរាងគ និងដំណាំមិនលមនសរ ីរាងគរតូវរបមូលផលលៅលពល ឬកាល
បរ ិលចឆទខុ សគាប និ ងចាត់ លចងដាច់ លដាយលឡរពី គាប

b) វ ិធានការរគប់រគងលដើមផីធានាថ្នឹងគាមនការរចបល់ចូលគាបលរើតលឡើង។
c) ានររារំណ្ត់រត

និងបញ្ជិការគណ្លនយយដាច់លដាយលឡរពី គាប

និង

ចាស់លាស់សរមាប់ផលិតផលសរ ីរាងគ និ ងមិនលមនសរ ីរាងគ។ លរខខណ្ឍ
បលនទម និងទសសនរិ ចអ
ច ធិការរិ ចច អាចមានភាពចាំាច់ ។
2.3.4.

រសិដាឌនលដលមានផលិតរមមលញរដាច់ ពីគាប

មិ នរតូវលរបើរាស់សរ ីរាងគលដល

ានលធវើរំលណ្លរបលសលនទិច ឬលរបើ រាស់ផលិតផលទំងលនាះលៅលលើទីតំងមិនលមនសរ ីរា
ងគលដលសទិតលៅរបុងរសិដាឌនលនះលឡើយ។

2.4. លជៀសវាងការឆលង
លគាលបំណ្ង
ការរគប់ រគងសរ ីរាងគររមិតោ៉ ងតឹងរ ឹងលលើការលរបើ រាស់ធាតុ ចូលសំលោគលៅរគប់
ដំ ណារ់ កាលទំងអស់ននលខសសង្កវរ់ផលិតរមម/ផគត់ផង
គ ់
និ ងបរ ិសាទនលៅនឹ ងសារធាតុ គីមីអាចមានលរគាះថ្បរ់
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សថង់ដារសមាគមរសិរមមសរ ីរាងគរមពុជា (COrAA) សរមាប់ផលិតរមមសរ ីរាងគ

បំ ពុល និងការធាលរ់ចុះគុណ្ភាពរបស់អងគភាពផលិតរមម/ការលរនចប និងបរ ិសាទនលៅជុំវ ិញ
ពី សរមមភាពផលិរមម/លរនចប។

វារ៏ ដរលចញនូ វបលចចរវ ិទាលដលមានការអះអាង

ចាស់លាស់ មិនលមនធមមជាតិ និងមានលរគាះថ្បរ់ ពីរបព័ននផងលដរ។
លរខខណ្ឍតរមូវ
2.4.1.

របតិ បតថិរររតូវលតចាត់ចំណាត់ ការលដើ មផីបង្ការ

ឬកាត់ បនទយហានិ ភ័យននការឆលង

សារធាតុ ហាមឃាត់ ឬមិនចង់ ានលៅរបុងរបតិបតថិការផលិតរមម ចាត់ លចង និងររាទុ រ
ពី ការឆលងនូ វសារធាតុពីខាងលរៅ។
2.4.2.

របសិនលបើ ការឆលងសារធាតុហាមឃាត់ ពីដីលៅលរផរខាងទំនងជាលរើតមាន

លនាះ

របតិ បតថិរររតូវលតបលងាើតតំបន់ ឬដំ ណាំរទនាប់ លដើ មផីការពារ ឬកាត់ បនទយការឆលង។
2.4.3.

ចមាងយ (ទំ ែំ) តំបន់ រទនាប់ ចលនាលះទី តំងដំណាំសរ ីរាងគ និងទី តំងដំ ណាំមិន

លមនសរ ីរាងគ រតូវលតបលងាើតលដាយស្សបតមចំ ណ្ុចដូចខាងលរកាម៖

a) ហានិភ័យ និងលរខណ្ៈននការឆលងលដលអាចលរើតលឡើង
b) លរខណ្ៈននរាំងមានជី វ ិត ឬានរសាងលដាយមនុសស របព័ននលស្សាចស្សប
និ ងទី តំងភូមិសាស្រសថដី

c) ទី តំងលៅចលនាលះរបតិ បតថិររ និងរពំ របទល់របស់អបរជិតខាង ឬសទិតលៅរបុង
ទី តំង ផលិតរមមលញរដាច់ ពីគាបរបស់របតិ បតថិររ។

2.4.4.

ចមាងយរទនាប់អបផបរមាលៅចលនាលះទី តំងរបស់របតិររ

និងអបរជិតខាងគឺ មាន

ចមាងយ 1 លម៉ រត។ ចមាងយរទនាប់អបផបរមាចលនាលះទីតំងដាំដំណាំសរ ីរាងគ និងមិ នលមនស
រ ីរាងគសិត
ទ លៅរបុងទំងរមមសិទិ រន បស់របតិបតថិរររ៏ រតូវមានចមាងយ
ចំ ណ្ុចលនះអនុ វតថចំលពាះសាទនភាពលដលមានហានិភ័យទប

1

លម៉ រតផងលដរ។

ឬរលនលងលដលមានដំណាំ/

រាំងរទនាប់លដលគឺ ជាដំណាំ និ ង/ឬ រាំងាលសធីរមានររមាស់រកាស់អចិ នន្រនថយ៍។
2.4.5.

ដំ ណាំ និង/ឬ ទី តំងរទនាប់ អាចនឹ ង

រតូវបលងាើតលដាយមានការរពមលរពៀងលលើ

ទី តំងរបស់អបរជិ តខាង ឬសទិតលៅរបុងរពំ របទល់របស់របតិបតថិររ។
2.4.6.

ទី តំងរទនាប់សិត
ទ លៅរបុងរពំ របទល់របស់របតិ បតថិររ

លដាយស្សបតមសថង់ដារទំងលនះ។
ផលដំណាំសរ ីរាងគលឡើយ។
2.4.7.

រតូវលតរគប់រគង

ដំ ណាំរទនាប់ មិនរតូវលរ់ រុងនាមជារសិ
ប

ដំ ណាំរបហារ់ របលែលគាបលដលានដាំដុះលៅរបុងទីតំងរទនាប់ និ ងទី តំងសរ ី

រាងគ រតូវលតរបរពឹតថជាផលិតរមមស្សប។
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សថង់ដារសមាគមរសិរមមសរ ីរាងគរមពុជា (COrAA) សរមាប់ផលិតរមមសរ ីរាងគ

2.4.8.

ការពរងី រទី តំងរទនាប់ អាចតរមូវលៅតមររមិ តគំរាមរំ លែងននការឆលង។

2.4.9.

របសិនលបើ មានការឆលងតមទឹ រ

របតិ បតថិររអាចតរមូវឲ្យបលងាើតរពំរបទល់ដី

ឬ

របព័ ននកាត់ បនទយបណា
ឋ ញលស្សាចស្សបសមស្សបលផសងលទៀត។
2.4.10. ធាតុ ចូលហាមឃាត់ មិនរតូវររារបុងរសិដាឌនលដលមានទី តំងសរ ីរាងគលឡើយ។

ការររាទុរធាតុ ចូលសរមាប់ ផលិតរមមសរ ីរាងគ និងមិនលមនសរ ីរាងគ រតូវលតលធវើលឡើងឲ្យ
ដាច់ លដាយលឡរពី គាប និ ងរំ ណ្ត់ឲ្យានចាស់លាស់។
2.4.11. ឧបររណ្៍ាញ់ថ្បំដំណាំលដលានលរបើរាស់លៅរបុងផលិតរមមមិនលមនសរ ីរាងគ
មិ នរតូវលរបើ រាស់លៅរបុងផលិតរមមសរ ីរាងគលឡើយ។

2.4.12. ឧបររណ្៍លដលលរបើរាស់សរមាប់ របមូ លផល

និ ងចាត់លចងលរកាយលពល

របមូ លរសិផលមិនលមនសរ ីរាងគ រតូវលតសមាអតឲ្យានសពវលដើមផីការពារការឆលង និង/ឬ
បនលំចូលគាប មុនលពលលរបើ រាស់លៅរបុងផលិតរមមសីរាងគ។
2.4.13. របតិ បតថិរររតូវយរចិតថទុរដារ់ ខពស់

និ ងលដាះស្សាយឲ្យានសរមមលលើហានិ

ភ័ យននការឆលងពី សារធាតុហាមឃាត់ ឬសារធាតុបំពុលលៅរបុងបរ ិសាទន។ លនះរាប់ បញ្ូច ល
ទំងការលសបើសុំការលផធៀតផ្ទធត់ របស់អរ
ប ផគត់ផគងលដើមផីធានាថ្ធាតុ ចូលគាមនសារធាតុ និង/
ឬ សារធាតុ បំពុលហាមឃាត់ ជារ់លារ់មួយចំនួន។
2.4.14. លៅលពលមានការសងស័យសមលែតុផលថ្មានការឆលង

រតូវខិ តខំ របឹងលរបង

រំ ណ្ត់ និ ងលដាះស្សាយលចញនូ វរបភពលដលបណា
ឋ លឲ្យមានការឆលង។ ការវ ិភាគគួ រលតលធវើ
លឡើងលដើ មផីររសំណ្ល់ជាតិ ពុលគី មី

និ ងលលាែៈធាតុ ខពស់រុងររណ្
ប
ី លដលរបូាប៊ី លីលត

ននការឆលងមានររមិតខពស់។ ការយរសំណារដី ទឹរ និ ងផលិតផល គបផីលធវើលឡើងលៅរបុង
លពលរតួតពិនិតយទី តំងលដើមផីលធវើលតសឋររសំណ្ល់ជាតិ ពុល និងសារធាតុបំពុល លែើយ
របតិ បតថិរររតូវលតទទួ លបនធុរលលើនលលចំណាយលនះ។
2.4.15. ការលរបើ រាស់សារពាងគកាយលដលានលធវើរំលណ្លរបលសលនទិច

(GMOs)

និង

ផលិតផល សទិតរបុងរគប់ទិដឌភាពទំងអស់ននផលិតផល និងការលរនចបដំណាំសរ ីរាងគរតូវាន
ហាមឃាត់ ។

2.4.16. ចរមរះភាពរុរខជាតិ និងលមអងពី សារពាងគកាយលដលានលធវើរំលណ្លរបលសលនទិច
(GMOs) រ៏ ដូចជារុរខជាតិ ផ្ទលស់បូរលសនរតូ
ឋ
វានហាមឃាត់ ។
2.4.17. ធាតុ ចូលដាំដុះ សារធាតុជំនួយលរនចប និ ងលរគឿងផសំ រតូវលតលធវើការតមដានរត
ឡប់ លរកាយមួ យជំ ហានលៅរបុងលខសសង្កវរ់ ជីវសាស្រសថលៅរបុងសរ ីរាងគរបភព លដលរតូវាន
ផលិតលចញលដើមផីលធវើការលផធៀងផ្ទធត់ ថ្លតើ ថ្ពួ រវាពិ តជាមិ នរតូវានដរលចញពី GMO។
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2.4.18. វ ិញ្ញដបនបរតអាចនឹងរតូវបដិ លសធន៍

ឬដរយរវ ិញលដាយសារលតវតថមានសារ

ធាតុ ហាមឃាត់លៅរបុងដី ឬផលិតផល ឧ. សំណ្ល់ជាតិ ពុលននថ្បំសមាលប់ សតវលិត
អ ចនរង
ឬថ្បំសមាលប់ សតវលមមចនរង GMOs ឬលលាែៈធាតុ ខពស់ខាលំង។

2.5. ការរគប់រគងដី ជីរុងដី
ប
និងទឹរ
លគាលបំណ្ង
របព័ នផ
ន លិតរមមសរ ីរាងគអភិ ររស និងបលងាើនគុ ណ្ភាពដី ររាទំងគុ ណ្ភាពទឹ ររបុងដី និង
លលើដី និងលរបើ រាស់ទឹរឲ្យមានរបសិទនភាព និងទំនួលខុ សរតូវ។ ហានិភ័យននការបំ ពុល
បរ ិសាទន

រតូវានរំ ណ្ត់

និ ងកាត់ បនទយ។

ការរគប់រគងជីរុងដី
ប
ជាចមផងលលើររ
ុ ខជាតិ

លដលានបំ លៅតមរយៈរបព័ននលអរូ ឡូសុីដី និ ងររាតុ លយភាពសារជាតិចិញ្ចឹម។
លរខខណ្ឍតរមូវ
2.5.1.

ការសមាអត និងការលរៀបចំដីតមរយៈការដុតរុរខជាតិគឺរតូវានហាមឃាត់ លលើរ

លលងលតទមាលប់ លបបរបនពណ្ីបុ រាណ្លដលមានការរគប់រគងានលអរបលសើរ ឧ. ការឆ្លស់
ការដាំដុះ

និងការរ ឹតតផិតឲ្យលៅររមិតទប់បំផុតលៅលពលលដលមិនមានវ ិធានការជំ នួស

លផសងលទៀតអាចអនុ វតថាន។
2.5.2.

ការដុ តសំណ្ល់ជាតិពុលដំ ណាំរតូវានហាមឃាត់

ររណ្ីលដលរតូវការរគប់ រគងសតវលិត
អ ចនរង

លលើរលលងលតលៅរបុង

ការឆលងជំ ងឺលដលរាតតាតធងន់ធងរ

ឬលដើ មផី

ជំ រញ
ុ ដល់ការដុ ះពនលររបស់រគាប់ ពូជ។
2.5.3.

របតិ បតថិរររតូវលតចាត់វ ិធានការលដលានរំ ណ្ត់ និងសមស្សមលដើមផីបង្ការការ

ែូរលរចាះដី និងកាត់ បនទយការាត់ បង់ ស្សទប់ ដីខាងលលើ។ វ ិធានការទំងលនះ អាចរួម
មានជាអាទិ៍ការរាស់រានដី ការភជួរដី តមសណា
ឌ ន ការលរជើ សលរ ើសដំ ណាំ ការររាគរមប
រុរខជាតិដី និ ងទមាលប់ អនុ វតថរគប់ រគងលផសងលទៀតលដលអាចអភិ ររសដី ។
2.5.4.

របតិ បតថិររ រតូវលតបង្ការ ឬលដាះស្សាយជាតិ អំបិលរបុងដី និងទឹរលៅលពលលដល

មានបញ្ញ
ា ។
2.5.5.

របតិ បតថិរររតូវលតបលងាើនការលរបើ រាស់សមាសភាគសរ ីរាងគររ
ុ ខជាតិ

លដលានផលិតលៅរបុងរសិដាឌន

និ ងសតវ

និងកាត់បនទយការលរបើរាស់សារធាតុ សរ ីរាងគលដល

យរចូ លពី ខាងលរៅ ឬជី លរ ៉។
2.5.6.

របព័ នផ
ន លិតរមមដំណាំរតូវលតផឋល់សារជាតិ ចិញ្ចឹម

របភពលផសងលទៀត
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លឡើងវ ិញ

និងការបលនទមសមាសភាគសរ ីរាងគ

និ ងសារជាតិចិញ្ចឹម

លដាយលគារពតម

លរខខណ្ឍតរមូវសារធាតុចិញ្ចឹមរបស់ដំណាំ និងររាសមតុ លយសារជាតិចិញ្ចឹមរបស់ដី។
2.5.7.

ការលរបើរាស់ជីសរ ីរាងគ ឬលរ ៉លដលានយរចូ លពី ខាងលរៅ រតូវានអនុញ្ញដតលត

លៅលពលលដលវ ិធានបលងាើនការលរបើរាស់សមាសភាគសរ ីរាងគររ
ុ ខជាតិ និងសតវ លដលាន
ផលិត លឡើងលៅរបុងរសិដាឌន រតូវានអនុ វតថ ដូចជា ការលរបើ រាស់វដឋសារជាតិ ចិញ្ចម
ឹ
ដំ ណាំមានគួរលវង

និងការឆ្លស់ដំណាំ។

អរតលរបើរាស់អតិ បរមាននសារជាតិ ចិញ្ចឹម

លដលយរចូ លពី ខាងលរៅ អាចរំណ្ត់លដាយការពិចារណាលលើលរខខណ្ឍផលិតរមម និ ង
លរខណ្ៈជារ់លារ់ របស់ដំណាំ។
2.5.8.

សារធាតុ សរ ីរាងគ និងជី លរ ៉លដលានអនុញ្ញដត មានលរៀបរាប់ លៅរបុងឧបសមព័នន 1។

2.5.9.

លាមរសតវបរសីពីរបព័ នផ
ន លិតរមមលដាយលរបើ អាគុ យរតូវានអនុ ញ្ញដតលុះ

រតលតលាមរ ផលិតលចញពី របព័ននផលិតរមមមិនលមនលរបើ អាគុ យអត់ មានប៉ុ លណាតះ។
2.5.10. រសិផលឧសាែរមមសរ ីរាងគអាចលរបើ រាស់ាន។ ការលធវើលតសឋមនធីរពិ លសាធន៍
សំណារ អាចតរមូវលដាយរបតិបតថិររជាអបរចំណាយ របុងលគាលបំ ណ្ងលដើមផីលផធៀងផ្ទធត់
ថ្វាមិនមានឆលងសារធាតុមិនរតូវានអនុ ញ្ញដត
ឬសារធាតុ លផសងលទៀតលដលផធុយពីបទ
បផញ្ដ តិ ស
ថ ុខភាព និងអនាម័ យពារ់ព័នលន ឡើយ។

2.5.11. ហាមមិនឲ្យលរបើ រាស់សារធាតុ ពីសំណ្ល់ទីរររង រាប់បញ្ូច លទំងសរមាប់ ការលធវើជី
រំ ប៉ុស។

2.5.12. ជី លាមរសតវលដាយមិនទុរឲ្យយូរ មិនរតូវលរបើរាស់លដាយផ្ទធល់លលើលផបរលដល
អាចលរសរមួលានននដំណាំលឡើយ លុះរតលតានឆលងកាត់ ការរបរពឹតិរ
ថ មមនឹងរលដឋ ស
មងួតឲ្យានរតឹ មរតូវ ឬលាយជាមួ យនឹងដីឲ្យានោ៉ ងលហាចណាស់ 30 នលងមុនលពលលធវើ
ការដាំដុះ។
2.5.13. នី រតត Chilean និ ងសារធាតុ ជំរញ
ុ ការលូតលាស់សំលោគ និងជី ទំងអស់ រួម
ទំង អ៊ុ យលរ ៉ គឺ រតូវានហាមឃាត់។
2.5.14. សរមាប់ ការលរបើរាស់ជីលរ ៉ រតូវលតលធវើលឡើងរបុងទរមង់ធមមជាតិ របស់វា។ របរពឹតិ ថ
រមមគីមីលរៅពី ការបលនទមទឹរ និងការលាយជាមួ យនឹងសារធាតុ លដលានអនុញ្ញដតលផសង
លទៀតលដើ មផីជួយជំ រញ
ុ ឲ្យអាចរលាយាន គឺរតូវានហាមឃាត់ ។
2.5.15. ហាមមិនឲ្យលរបើជីលាមរលដលអាចមានលាយលាមរមនុ សសលៅរបុងផលិតរមម
ដំ ណាំសរមាប់ ជាផលិតផលមនុ សសបរ ិលភាគលនាះលទ។

COrAA_Std_Kh_180816

Page 22 of 70

សថង់ដារសមាគមរសិរមមសរ ីរាងគរមពុជា (COrAA) សរមាប់ផលិតរមមសរ ីរាងគ

2.5.16. លរគឿងផសំលដលានលរបើ រាស់សរមាប់ ការលធវើជីប៉ុសលៅនឹ ងរសិដាឌន

និងជីរំប៉ុ

សលដលយរចូ លពីលរៅ រតូវមានសារធាតុ លដលានអនុ ញ្ញដតលៅរបុងឧបសមព័នន X និ ង
រតូវអនុលលាមតមលផបរពារ់ ព័ននននសថង់ដារលនះ។.

2.5.17. លលាែៈធងន់លដលមានលៅរបុងជី លដលានយរចូ លពីខាងលរៅ និ ងសមាសភាគ
បលងាើនជី វជាតិ ដី ឧ. រសិផលពី ឧសាែរមម មិនរតូវលលើសពី ររមិតអនុ ញ្ញដត។ សូមលមើល

ឧបសមព័នន 1៖ របសិនលបើ ការលរបើ រាស់មានររមិ តខពស់ របតិ បតថិររអាចនឹងរតូវតរមូវឲ្យលធវើ
លតសឋលដើ មផីធានាអំពីវតថមានលលាែៈធងន់ របសិនលបើមាន រតូវសទិតលៅមិ នលលើសពី ររមិត
អតិបរមាលដលានរំ ណ្ត់លឡើង។
2.5.18. ការលរបើរាស់មីររូសារធាតុ ចិញ្ចឹម (បញ្ជីលៅរបុង ឧបសមព័នន 3) រតូវានអនុញ្ញដត
លតលៅលពលលដលមានវ ិធានអាចបំ លពញតមលរខខណ្ឍតរមូវសារជាតិចិញ្ចឹមពីការលរបើ

រាស់សមាសធាតុ សរ ីរាងគលៅរបុងរុរខជាតិ និ ងសតវ លដលានផលិតលៅរបុងរសិដាឌន រ៏
ដូ ចជា សារធាតុ សរ ីរាងគលដលានយរចូ លពី ខាងលរៅលតប៉ុលណាតះ។

2.5.19. ការលរបើរាស់មីររូសារពាងគកាយសរមាប់ ការបលងាើនគុ ណ្ភាពដី ការលធវើជីរំប៉ុស
របរពឹ តិរ
ថ មមទឹរ

និងរបរពឹ តិរ
ថ មមលាមរសតវរតូវានអនុ ញ្ញដត

របសិនលបើវាមិ នានលធវើ

រំ លណ្លរបលសលនទិច និ ងដរលចញពី សរ ីរាងគលដលានលធវើរំលណ្លរបលសលនទិច។
2.5.20. ស៊ុបស្រសាថតសរមាប់ ការដាំដុះផសិតមិ នរតូវមានសារធាតុ លដលមិនរតូវាន
អនុ ញ្ញដតលដាយស្សបតមសឋង់ដារទំងលនះលឡើយ។
2.5.21. របតិ បតថិរររតូវលតចាត់ចំណាត់ ការលដើមផីបង្ការការលរបើ រាស់ទឹរលរចើនលលើសលុប
លពរ។
2.5.22. របតិ បតថិរររតូវលតលធវើលផនការ

និងលរៀបចំ រចនាផលិតរមម

និងរបព័ននចាត់លចង

លដលលរបើ រាស់ និ ងលធវើវដឋធនធានទឹរឲ្យមានទំនួលខុ សរតូវ និងរបុងលរខណ្ៈមួ យលដល
សមស្សបលៅនឹងសាទនភាពរបុងមូ លដាឌន។

2.5.23. របតិ បតថិរររតូវចាត់ចំណាត់ ការសមលែតុផល

និងសមស្សបលដើមផីបង្ការការ

បំ ពុលដី និ ងទឹ រលៅលលើដី។
2.5.24. របតិ បតថិរររតូវលធវើការតមដានការទញយរទឹ រ និងចាត់ចំណាត់ ការវ ិធានការ
បង្ការ និ ងលរតរមូវលដើមផីការពារការលរបើ រាស់ទឹរលដលានបំពុល ឬឆលងជាតិពុល។
2.5.25. ការលរបើរាស់លលើសលុបនូវសារធាតុ សរ ីរាងគលដលានផលិតលៅរសិដាឌន និ ង
យរចូ លពី ខាងលរៅ និ ងជីលរ ៉រតូវានហាមឃាត់ របសិនលបើផលិតរមម និ ងការលរបើ រាស់
ទំងលនាះមានផលប៉ ះពាល់អវ ិជជមានលលើរបព័ នលន អរូឡូសុី។
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2.5.26. របតិ បតថិររលដលមានការចិញ្ចឹមបរសី
លៅលលើដីសរ ីរាងគលដលានបញ្ញ
ជ រ់

និង/ឬសតវសរ ីរាងគលដលមិនានបញ្ញ
ជ រ់

រតូវមានការរគប់ រគងលដាយមានការទទួលខុ សរតូវ

លដើមផីរុំឲ្យខូចដល់គុណ្ភាពដី និង/ឬបំពុលដល់ធនធានទឹរលដលមានលៅរបុងទី លនាះ។

2.6. ជលរមើសដំណាំ និងរបលភទដំណាំ
លគាលបំណ្ង
ដំ ណាំ និងរបលភទដំ ណាំសមស្សបលដលានដាំដុះឲ្យរតូវនឹ ងលរខខណ្ឍដី (លរខខណ្ឍដាំ
ដុ ះ និងទី ផារ)។ សុររិតភាពសរ ីរាងគរបស់ដំណាំរតូវានររាលៅរបុងផលិតរមម។
លរខខណ្ឍតរមូវ
2.6.1.

ការលរបើរាស់រគាប់ពូជលដលានលធវើរំលណ្លរបលសលនទិ ច

រុរខជាតិ

ឬសារធាតុ

រររមពូជលផសងលទៀត រតូវានហាមឃាត់។
2.6.2.

របតិ បតថិរររតូវលរបើ រាស់រគាប់ ពូជ

និ ងសារធាតុ ររ
ុ ខជាតិ លដលានផលិតតម

លបបសរ ីរាងគ។
2.6.3.

របសិនលបើរគាប់ពូជសរ ីរាងគ ឬសារធាតុ រររមពូជននរបលភទ និងគុ ណ្ភាពលដល

រតូវានតរមូវមិនមានរគប់រគាន់ សរមាប់ ការលរបើ រាស់
សារធាតុ ររ
ុ ខជាតិ រតូវានអនុ ញ្ញដតឲ្យលរបើ រាស់
ជាមួ យនឹងសារធាតុ លដលមិ នរតូវានអនុ ញ្ញដត។
រតលតរបរពឹតិ រ
ថ មមរគាប់ ពូជ

រគាប់ពូជមិ នលមនសរ ីរាងគ

និង

លុះរតលតវាមិនរតូវានរបរពឹតិ រ
ថ មម
ការលលើរលលងអាចអនុ ញ្ញដតានលុះ

ឬសារធាតុ រររមពូជលនាះគឺ ជាលរខខណ្ឍតរមូវលដាយចាប់ ។

លៅរបុងសាទនភាពលនះ ការរបរពឹតិ រ
ថ មមគីមីលដលរតូវានហាមឃាត់ រតូវលតដរលចញពី
រគាប់ ពូជ ឬសារធាតុ ររខជាតិ មុនលពលលរបើ រាស់។ ការលលើរលលងនឹងរតូវពិ និតយលមើ ល
លឡើងវ ិញ។
2.6.4.

សារធាតុ រររមពូជមិនលមនសរ ីរាងគ

រតូវានអនុ ញ្ញដតសរមាប់ ការដាំដុះដំ ណាំព

ែុវតស លដលានដាំដុះលចញពី សារធាតុ រររមពូ ជមិនលមនសរ ីរាងគ មិនអាចយរលៅលរ់ ជា
ដំ ណាំសរ ីរាងគានលឡើយ។
2.6.5.

រគាប់ ពូជសរ ីរាងគរតូវានលរបើ រាស់លៅរបុងផលិតរមមននការបណ្ុឋ ះសរ ីរាងគ។

2.6.6.

អំ ពូលលភលើងសិបផនិមិ ត
ម ថ

មិ នរតូវលរបើ រាស់ជារបភពពនលឺលតមួ យមុខគត់ លៅរបុង

អំ ឡុងលពលវដឋផលិតរមមបណ្ុឋ ះលឡើយ។

2.7. ការរគប់រគងរបព័ននលអរូឡសុ
ូ ី និងចរមរះភាពលៅរបុងផលិតរមមដំណាំ
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លគាលបំណ្ង
របព័ ននដាំដុះទំងអស់រតូវធានានូ វការរគប់ រគងរយៈលពលលវង និងភាពធន់ របស់រសិដាឌន
សរ ីរាងគ លដាយរបកាន់ ខាជប់នូវការលគារពតម ការររា ការលរលមអ និងការបញ្ចប់ វដឋលអរូ
ឡូសុី និងគុ ណ្ភាពននរបព័ននលអរូ ឡូសុី និងលទសភាព។ ការលរជើ សលរ ើសដំ ណាំ និង
របលភទដំណាំគឺលដាយលផអរលលើការយល់ដឹងការសរមបខលួនលៅនឹ ងលរខណ្ៈរបុងមូ លដាឌន

សតវលិត
អ ចនរង និ ងជំងឺ និងទំ នារ់ ទំនារ់ លអរូ ឡូសុីទូលំទូលាយលដលមានលៅរបុងរបព័នន
ដាំដុះលដលមានសុខភាពលអ។
លរខខណ្ឍតរមូវ
2.7.1.

ការឆ្ា និ ងការទន្រនាធននរពលឈើ ការពារ តំ បន់ របព័ននលអរូ ឡូសុីអភិររស ឬតំ បន់

លបតិ ភណ្ឍវបផធម៌ សរមាប់ផលិតរមមរសិរមមសរ ីរាងគរតូវានហាមឃាត់។
2.7.2.

ការដាំដុះមិនរតូវបងាឲ្យមានផលប៉ ះពាល់អវ ិជជមានលលើគុណ្ភាពដី និងរបព័ នលន អរូ

ឡូសុីលឡើយ។
2.7.3.

រតូវចាត់ វ ិធានលដើ មផីររាជរមរធមមជាតិ លរលមអតំបន់លទសភាព និ ងបលងាើនគុ ណ្

ភាពជី វៈចរមរះ។ លៅលពលសមស្សប របតិ បតថិរររតូវរំ ណ្ត់តំបន់ ដាច់ លដាយលឡរលដើមផី
ររាជរមររុរខជាតិ និងសតវជីវៈចរមរះ។
2.7.4.

តំ បន់ អភិ ររសអចិ នន្រនថយ៍លដលសមស្សបលៅនឹងសាទនភាព រតូវលតបលងាើតលឡើងលៅ

ខាងលរៅលខសទឹរ ដីលសើម និ ងបឹ ង។
2.7.5.

ផលិតរមមដំណាំរតូវបង្កាញលផនការចរមរះភាព និងលផនការឆ្លស់លដើមផីរគប់ រគង

សតវលិត
អ ចនរង លមមចនរង ជំ ងឺ និងររាជី ដី។
2.7.6.

ការឆ្លស់ដំណាំសរមាប់ដំណាំមិនលមនពែុវតស

រតូវលតបញ្ូច លរុរខជាតិ លដល

បលងាើនគុ ណ្ភាពដី ដូ ចជា ជី នបតង សលណ្ឋរគួលវង ឬរុរខជាតិ មានឫសលវង លលើរលលងលត
របតិ បតថិររបង្កាញនូ វការររាជី លដាយមលធាាយលផសងលទៀតានរតឹមរតូវ។
2.7.7.
ជរមរ។
2.7.8.
ត់ ។
2.7.9.

ផលិតរមមដំណាំពែុវតសរតូវលតរាប់បញ្ូច លនូវគរមបដី តំ បន់អភិររស ឬរុរខជាតិ ផឋល់
ការដាំដុះជលវបផរមមលរៅពី ដំណាំវារ ីជាតិ និងសលណ្ឋរបណ្ុឋ ះរតូវានហាមឃា
សារធាតុរលមធចរមធីមិនលមនសរ ីរាងគ រតូវរគប់ រគងឲ្យានលអ។
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2.8. ការរគប់រគងសតវលិត
អ ចនរង ជំងឺ លមមចនរង និងការលូតលាស់
លគាលបំណ្ង
របព័ ននរគប់ រគងផលិតរមមដំណាំលលើររមពស់ និ ងររាសុខភាពដំណាំ រពមទំងលលររា
ផលិតរមម និ ងសុររិ តភាពននរបព័ននលអរូ រសិរមម។
លរខខណ្ឍតរមូវ
2.8.1.

ការរគប់ រគងសតវលិត
អ ចនរង ជំងឺ និងលមមចនរងរតូវលធវើលឡើងលដាយលផអរលលើវ ិធាន

ដូ ចខាងលរកាម៖

a) ជលរមើសរបលភទដំណាំសមស្សប
b) រមមវ ិធី ឆ្លស់សមស្សប
c) ការផឋល់ជរមរអំលណាយផលសរមាប់ សតវរ ំពា និងសតវលិត
អ មានរបលោជន៍
d) ការដាំដុះដំណាំបលណ្ឋញសតវលិត
អ
e) ការលរបើរាស់វ ិធី សាស្រសថបុរាណ្ និងលមកានិច ឧ. ការបលងាើតគរមបដី ការបលងាើត
វាលលមមការបលងាើតវាលលមមឲ្យសតវសុី អនាធរ់ រាំងការពារ ពនលឺ និងសំលឡង

f) ការរគប់រគងរលដឋ
g) ការបលញ្ចញរបស់រ ំពា និងា៉ រា៉ សុីតមិនលមន GMO
2.8.2.

ការសមាលប់ លមលរាគរបុងដី លដាយរលដឋរតូវានហាមឃាត់ លលើរលលងលតមានការ

រាលដាលជំងឺ

ឬសតវលិត
អ ចនរងធងន់ធរង

លដលមិនអាចលដាះស្សាយានលដាយវ ិធានការ

លផសងលទៀត។
2.8.3.

ការលរបើរាស់សារធាតុ សរ ីរាងគពីរបព័នប
ន លណា
ឋ ះអាសនបរតូវានអនុ ញ្ដតសរមាប់

លតការលធវើគរមបដី លដលសារធាតុ សរ ីរាងគពីរបព័ននសរ ីរាងគមិនមានរគប់ រគាន់ ប៉ុលណាតះ។
2.8.4.

សរមាប់ ការរគបដណ្ឋប់ រចនាសមព័ននសំលោគ គរមបដី លរាម សំណាញ់សតវលិត
អ

និ ងការរុចំ
ំ ណ្ីសតវ សរមាប់ លតផលិតផលលដាយលផអរលលើប៉ូលីលអទីលឡន និងប៉ូលីរបូទីលល
ន ឬប៉ូ លីរូបូណាតលផសងលទៀត និងសារធាតុ លដលអាចបំលបរធាតុ (ឧ. អាមីដុង) រតូវាន
អនុ ញ្ញដត។ ទំងលនះរតូវលតរមាចត់ លចញពីដី បនាធប់ពីលរបើរាស់ លែើយមិ នរតូវដុតលៅលលើ
ដី រសិដាឌនលឡើយ។
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2.8.5.

ការលរបើរាស់ធាតុចូលសរមាប់ ការរគប់រគងសតវលិត
អ ចនរង ជំងឺ និ ងលមមចនរង

រតូវានអនុ ញ្ញដតលុះរតលតអនុ វតថវ ិធានការលដលានរំ ណ្ត់ ខាងលលើានអនុ វតថរច
ួ ប៉ុ លណាតះ
លែើយគាមនរបសិទនភាព លរកាមលរខខណ្ឍផលិតរមមលដលសងស័យ។
2.8.6.

មានលតផលិតផល

រាប់បញ្ូច លទំងធាតុ ចូលលដលានលរបើ លៅរបុងផលិតផល

រគប់ រគង សតវលិត
អ ចនរង លដលមានលរៀបរាប់ លៅរបុងឧបសមព័នន 2 ប៉ុ លណាតះលដលរតូវាន
អនុ ញ្ញដត។
2.8.7.

Co-formulants (ឧ. សតវលិត
អ synergists ភាបរ់ ង្ករចមលង និ ងភាបរ់ ង្ករ wetting

agents) របុងផលិតផលធាតុ ចូលរសិរមមលដលានបលងាើត រតូវលតមិនលមនជាកាភាបរ់ ង្ករ
បងាមហារ ីរម៉ុ យតន់ teratogens ឬ ណ្ឺរន
ូ ៉ តុរសុីន។
2.8.8.

សារធាតុ លដលអនុ ញ្ញដតលរកាមសឋង់ដារលនះ មិនរតូវមានសារធាតុ ណាណ្ូ លដល

ានផលិតលបបសំលោគលឡើយ។
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3. លកខខណ្ឌតម្រមូវស្ម្រមាប់សម្រោយសពលម្ររម ូល
ផល ោរចាត់ចចង ោររកាទុក ោរដឹក
ជញ្ជូ ន ោរចកច្ចៃ និងោរសវចខចប់
3.1. ការរគប់រគងទូលៅលរកាយលពលរបមូលផល លរនចប និងចាត់លចង
លគាលបំណ្ង
របព័ ននរគប់ រគងលរកាយលពលរបមូ លផល លរនចប និងចាត់ លចង រតូវររាសុររិតភាពសរ ីរា
ងគននផលិតផលសរ ីរាងគ។
លរខខណ្ឍតរមូវ
3.1.1.

របតិ បតថិរររតូវមានទំនួលខុ សរតូវ

និងររាសុររិ តភាពសរ ីរាងគននរសិផល/

ផលិតផលសរ ីរាងគលៅរគប់ជំហានទំងអស់ននការចាត់ លចង

និងការលរនចបលរកាយលពល

របមូ លផល រួមទំងសររមមភាពររាទុរ និងដឹរជញ្ូជ ន លរកាមការរគប់ រគងរបស់ពួរលគ
ដ៏ រាបណារសិផល/ផលិតផល សទិតលរកាមការរគប់ រគងរបស់ពួរលគ។
3.1.2.

រគប់ ទីតំងររាទុ រ ចាត់ លចង និងលរនចប រួមទំង ការររាទុរ ការចាត់ លចង និ ង

ការលរនចបផលិតផល/រសិផលមិនលមនសរ ីរាងគលរកាមការរគប់ រគងរបស់ របតិ បតថិររផង
លដរលនាះ នឹងរតូវលធវើអធិ ការរិ ច។
ច
3.1.3.

របតិ បតថិរររតូវផឋល់លសចរឋីជូនដំ ណ្ឹងជាលាយលរខណ្៍អរសរអំ ពីការផ្ទលស់បូរឋ

ការលរបើរាស់អគារ និងទីតំងផលិតរមម រ៏ដូជា ការផ្ទលស់បូរលៅរប
ឋ
ុងដំ លណ្ើរការចាត់ លចង/
ផលិតរមម

និ ងលផនការចាត់ លចង/រគប់ រគងសរ ីរាងគឲ្យទន់លពលលវលា។

រតូវមានការ

អនុ ញ្ញដតជាឯរសារមុនលពលផលិតផលអាចបិ ទសាលរ និងលរ់ ជាផលិតផលសរ ីរាងគ។
3.1.4.

របតិ បតថិរររតូវជូ នដំ ណ្ឹង

និងបណ្ុឋ ះបណា
ឋ លរមមររ

លដលចូ លរួមលៅរបុងសរមមភាពររាទុ រ

លរនចប

រ៏ ដូចជាភាគី ពារ់ព័នន

និ ងចាត់លចងលដាយអនុ លលាមតម

លរខខណ្ឍតរមូវននសឋង់ដារ និ ងការបញ្ញ
ជ រ់ លដលពារ់ព័ន។
ន
3.1.5.

ការចាត់ លចងលរកាយលពលរបមូ លផល និងការលរនចបរសិផល និងផលិតផលស

រ ីរាងគ និងមិនលមនសរ ីរាងគ រតូវានអនុ ញ្ញដតលតលៅរបុងររណ្ីលដលរបតិបតថិររមានរបព័នន
រគប់ រគងលៅនឹងរលនលង
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អនុ ញ្ញដត

និងការរចបល់ចូលគាបននរសិផល/ផលិតផលសរ ីរាងគជាមួ យនឹងរសិផល/ផ

លិតផល។
3.1.6.

របតិ បតថិរររតូវធានាថ្រាល់រិចចការររាទុ រ

ានលធវើលដាយ

(អបរផគត់ផង
គ ់ លសវា)

ការលរនចប

និងការចាត់លចងលដល

លផសងលទៀតជំ នួសមុ ខឲ្យពួ រលគានបំលពញតមសឋង់

ពារ់ ព័នន។
3.1.7.

រិ ចរច ពមលរពៀង/រិចចសនាលដលានចុ ះរតូវលតទទួ លពីអបរផគង់ផង
គ ់ លសវាលដល

តរមូវរបសិនលបើ អាច លដើមផីអនុវតថតមលរខខណ្ឍតរមូវពារ់ ព័នន អនុញ្ញដតឲ្យលចញចូ លលៅ
កាន់ ទីតំងផឋល់ព័ត៌មាន និងសែការជាទូលៅជាមួ យនឹ ងដំ លណ្ើរការអធិ ការរិចចលៅលពល
ចាំាច់ ។
3.1.8.

ការរគប់ រគងការចាត់ លចង

និ ងការលរនចបលរកាយលពលរបមូ លផល

រតូវលតដារ់

បញ្ូច លនូ វទមាលប់ អនុ វតថអនាម័ យលអ និង/ឬ ទមាលប់ផលិតលអ។ លនះគួ រលតរាប់បញ្ូច លទំង
ការររានីតិវ ិធី សមស្សបលដាយលផអរលលើការរំណ្ត់ជំហានលរនចបសំខាន់ៗ។
3.1.9.

សំណ្ល់ពីការលរនចប

និ ងការចាត់ លចងរតូវលតរគប់ រគងលដើ មផីកាត់បនទយផលប៉ ះ

ពាល់លលើបរ ិសាទនឲ្យលៅរតឹមររមិតអបផបរមា។ ការចាត់ លចងសំណ្ល់រតូវលតលគារពតម
បទបផញតថិជាតិ ជាធរមាន។ របសិនលបើ អាច សំណ្ល់សរ ីរាងគរតូវលតបលញ្ចញលចាលតម
បណា
ឋ ញ ឬរបព័ននលដលានបលងាើតលដើ មផីលរនចបលឡើងវ ិញនូ វសារជាតិចិញ្ចឹម។

3.2. លរគឿងផសំ
លគាលបំណ្ង
ផលិតផលលរនចបសរ ីរាងគ រតូវានបលងាើតពី លរគឿងផសំសរ ីរាងគ។
លរខខណ្ឍតរមូវ
3.2.1.

ផលិតផលសរ ីរាងគានលរនចប រតូវលតរំ ែិតតមលដលអាចលធវើលៅានឲ្យមានលត

លរគឿងផសំសរ ីរាងគលដលានបញ្ញ
ជ រ់ប៉ុលណាតះ។

លៅលពលលដលលរគឿងផសំសរ ីរាងគលដលាន

បញ្ញ
ជ រ់មិនអាចររានលនាះលរគឿងផសំមិនលមនសរ ីរាងគអាចរតូវានអនុ ញ្ញដតលដាយលគារព
តមលរខខណ្ឍតរមូវសរមាប់ ការដារ់សាលរសញ្ញដ។

របតិ បតថិរររតូវលតបង្កាញថ្ាន

ខិ តខំ របឹ ងលរបងលធវើលទនរមមលរគឿងផសំសរ ីរាងគលដលានបញ្ញ
ជ រ់ និ ងការលដលររទិញមិ នា
ន។

លរគឿងផសំយរចូ លពីខាងលរៅ

រតូវមានការបញ្ញ
ជ រ់ របហារ់ របលែល

ឬសមមូ ល

(របសិនលបើ អាច)។
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3.2.2.

លរគឿងផសំមិនលមនសរ ីរាងគអាចរតូវានអនុ ញ្ញដតានលុះរតលតវាមិនលមនរតូវ

ានលធវើវ ិសវរមមលសលនទិ ច និ ងមិ នលមនជាសារធាតុណាណ្ូសំលោគជារ់លារ់ លឡើយ។
3.2.3.

គាមនលរគឿងផសំ សារធាតុ បលនទម ឬសារធាតុជំនួយលរនចបរតូវមានរបភពពី ឬមាន

សារពាងគកាយលដលានលធវើរំលណ្លរបលសលនទិ ចជារ់លារ់

និ ងសារធាតុ ណាណ្ូ

សំលោគលឡើយ។.
3.2.4.

ផលិតផលមានលរគឿងផសំលតមួ យមុ ខ

រតូវលតលធវើលឡើងពី លរគឿងផសំសរ ីរាងគលដល

មានការបញ្ញ
ជ រ់ប៉ុលណាតះ។
3.2.5.

លរគឿងផសំរបហារ់ របលែលលៅរបុងផលិតផលមួ យ មិនរតូវមានគុ ណ្ភាពសរ ីរា

ងគលដលានបញ្ញ
ជ រ់ និងមិនលមនសរ ីរាងគលឡើយ។
3.2.6.

ការលរបើរាស់សារធាតុ បលនទម និ ងសារធាតុជំនួយលរនចបចាំាច់ រតូវលតររមិ តឲ្យ

លៅរតឹមររមិតអបផបរមាប៉ុលណាតះ។ សារធាតុ បលនទម និ ងសារធាតុជំនួយលរនចបលដលមាន
លរៀបរាប់ លៅរបុងឧបសមព័នន

3

អាចលរបើ រាស់ានលដាយរតូវលគារពតមលរខខណ្ឍលដល

ានរត់ សមាគល់។
3.2.7.

មី ររូសារពាងគកាយ

និ ងអង់ សុីមលដលានលរបើរាស់លៅរបុងដំ លណ្ើរការលរនចប

យល់លប
អ ំ ផុតគួរលតដាំដុះ ឬលរៀបចំ ពីសារធាតុ សរ ីរាងគ។
3.2.8.

ការលរបើរាស់សារធាតុ លដើមផីប៉ះប៉ូ វការាត់បង់សារធាតុ ចិញ្ចឹមលដាយសារលតការ

លរនចប និ ងការររាទុ រមិ នរតូវានអនុ ញ្ញដតលឡើយ។ លរ ៉ (រាប់បញ្ូច លទំងសារធាតុ តិចតួច)

វ ីតមី ន អាសុីតខាលញ់សំខាន់ និងអាសុីតអាមី ណ្ូសំខាន់ និងសារធាតុ ចិញ្ចឹមដាច់ លដាយ
លឡររបហារ់ របលែលមិនរតូវលរបើរាស់លឡើយ

លលើរលលងលតលនាះគឺ ជាការលរបើ រាស់

លដាយការដារ់បញ្ូច លសារធាតុ ទំងលនាះរតូវានតរមូវលដាយចាប់លដើមផីឲ្យផលិតផល
លនាះលអប៉ុលណាតះ។
3.2.9.

ទឹ រ

និងអំបិលអាចលរបើ រាស់ជាលរគឿងផសំលៅរបុងការផលិតផលិតផលសរ ីរាងគ

និ ងមិ នរតូវដារ់បញ្ូច លរបុងការគណ្នាភាគរយលរគឿងផសំសរ ីរាងគលឡើយ។

3.2.10. ទឹ រលដលលរបើរាស់ជាលរគឿងផសំលៅរបុងដំ លណ្ើរការលរនចប ឬលដលប៉ ះពាល់លដាយ
ផ្ទធល់ជាមួ យនឹងផលិតផលសរ ីរាងគ
ឧបររណ្៍

រតូវលគារពតមសថង់ដារទឹរសរមាប់ការពិ សារ។

និងសារធាតុ លដលានលរបើរាស់លៅរបុងការដំ លណ្ើរការលរចាះទឹរ

រតូវគាមន

ជាតិ អាលបសថសលទ។
ូ

3.3. វ ិធីសាស្រសថលរនចប
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លគាលបំណ្ង
ចំ ណ្ីអាហារសរ ីរាងគលដលរតូវានលរនចបតមបលចចរលទសលរនចបជីវសាស្រសថ គីមីសាស្រសថ ឬរូប
សាស្រសថ។ ការលរនចបគួរលតររាលរខណ្ៈសារជាតិចិញ្ចឹមរបស់ចំណ្ីអាហារសរ ីរាងគ អភិ ររស
ថ្មពល និ ងកាត់បនទយផលប៉ ះពាល់បរ ិសាទនជាររមិតអតិ បផរមា។
លរខខណ្ឍតរមូវ
3.3.1.

វ ិធី សាស្រសថលរនចបរម
ួ មានដូចខាងលរកាម៖

a) ដំ លណ្ើរការលមកានិច និងរូបសាស្រសថដូចជា ការរលដឋ ការសមងួត ការរ ំែួត ការលឆអើ
លផសង ការរិ ន និងការសងាត់។

b) ដំលណ្ើរការជីវសាស្រសថ ដូចជា លលផឿង
c) ការទញយរលដាយទឹរ លអតណ្ុល លរបងសតវ និងរុរខជាតិ ទឹរលខបះ កាបូនឌីអុរ
សុីតនី រតូលសន ឬអាសុីតកាបុ រសុីលិចននគុ ណ្ភាពចំ ណាត់ ថ្បរ់ អាហារ។

d) រររ
e) ការលរចាះ
f) បំណ្ិត
g) ការបន្រងគប់ជាតិទឹរ ឬការបងាបលងាើតលដាយទឹរ។
3.3.2.

ការលរបើរាស់សារធាតុ បលនទម

និ ងសារធាតុជំនួយលរនចបរតូវលតមាន

រតូវលត

ររមិ តឲ្យលៅរតឹមររមិតអបផបរមាប៉ុលណាតះ។ មានលតសារធាតុបលនទម និ ងសារធាតុ ជំនួយ
លរនចបរតូវានអនុ ញ្ញដតឲ្យលរបើ រាស់លៅរបុងឧបសមព័នន 3 ប៉ុលណាតះលដលអាចលរបើ រាស់ា
ន។

3.3.3.

ហាមឃាត់ ការរលដឋ និ ងការលធវើអុីយ៉ុងវ ិទយុសរមមលលើលរគឿងផសំ សារធាតុបលនទម

និ ងផលិតផលសលរមច។
3.3.4.

សារធាតុ ឬបលចចរលទសលរចាះលដលមានរបតិ រមមគីមីជាមួ យនឹង ឬលរតរមូវចំណ្ី

អាហារសរ ីរាងគលៅររមិ តម៉ូលលគុ មិនរតូវានអនុ ញ្ញដតលឡើយ។

ឧបររណ្៍លរចាះមិ នរតូវ

មានអាលបសថស
ឬលរបើ រាស់បលចចរលទស ឬសារធាតុ លដលអាចបំ ពុលដល់ផលិតផល។
ូ
ភាបរ់ ង្ករលរចាះ និ ងសារធាតុ ជំនួយរតូវានចាត់ទុរថ្ជាសារធាតុជំនួយលរនចប លែើយរតូវ
មានល្មះលៅរបុងឧបសមព័នន 3 លទើ បអាចលរបើរាស់ាន។
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3.3.5.

នផធសមាារៈ និ ងឧបររណ្៍លដលប៉ ះពាល់ជាមួ យនឹងផលិតផលសរ ីរាងគរតូវលតគាមន

សារធាតុណាណ្ូ

លលើរលលងលតមានការបញ្ញ
ជ រ់ ថ្ពិតជាគាមនហានិភ័យការបំ ពុល

ប៉ុ លណាតះ។
3.3.6.

ហាមមិនឲ្យលរបើ របអប់អាលុយមី ញូ មលៅរប
៉
ុងដំ លណ្ើរការលរនចបចំណ្ីអាហារអាល់

កាឡាំង។

3.4. ការលវចខចប់
លគាលបំណ្ង
របអប់ សរមាប់ ការលវចខចប់ និ ងការររាទុរ/ការដឹរជញ្ូជ ន មិ នបំពុលដល់ផលិតផលសរ ី
រាងគលដលផធុរខាងរបុង។
លរខខណ្ឍតរមូវ
3.4.1.

សមាារៈលវចខចប់មិនរតូវរបរពឹ តិរ
ថ មមជាមួ យនឹ ងសារធាតុ ការពារផសិត

សារធាតុ

សរមាប់ ទុរឲ្យានយូរ ឬមានសារធាតុ ណាណ្ូលឡើយ។
3.4.2.

រសិផល/ផលិតផលសរ ីរាងគ

ផល/ផលិតផលមិនលមនសរ ីរាងគលឡើយ

មិ នរតូវររាទុ រលៅរបុងរបអប់ លដលធាលប់ ដារ់ រសិ
លលើរលលងលតវារតូវានសមាអតលដាយយរចិតថ

ទុ រដារ់ បំផុត។
3.4.3.

សមាារលវចខចប់លដលលរបើ រាស់សរមាប់ ផលិតផលចំណ្ីអាហារ

រតូវមានគុណ្

ភាពររមិតខពស់ សាអត និងអនាម័ យ។
3.4.4.

សមាារលវចខចប់សរមាប់ អាហារមិនរតូវលរបើរាស់លឡើងវ ិញលឡើយ

លលើរលលងលត

របអប់ លរវប៉ុ លណាតះ។
3.4.5.

របសិនលបើ អាច

អាចបំ លបរធាតុ ាន

គួ រលតលរបើ រាស់សមាារៈលវចខចប់លដលអាចលរនចបលឡើងវ ិញាន

និងភាតរភាពបរ ិសាទន។

មិ នរតូវលធវើការលវចខចប់លរចើនជាន់ លឡើយ

លលើរលលងលតគាមនជលរមើ សលផសងពីលនះ។
3.4.6.

ហាមលរបើ រាស់ Styrofoam ជាសមាារលវចខចប់ លលើរលលងលតគាមនជលរមើ សលផសងពី

លនះ។ មិ នរតូវលរបើ រាស់ Styrofoam សរមាប់ ការលវចខចប់លដលប៉ ះពាល់លដាយផ្ទធល់លៅ
នឹ ងរសិផល
សរ ីរាងគលឡើយ។
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3.4.7.

សមាារលវចខចប់រតូវរគប់រគង់ឲ្យានលអលដើមផីកាត់ បនទយសំណ្ល់ឲ្យលៅរតឹម

ររមិ តអបផបរមា។

សំណ្ល់ពីសមាារលវចខចប់រតូវចាត់លចងឲ្យានរតឹមរតូវលដើមផីកាត់

បនទយផលប៉ ះពាល់បរ ិសាទន។ របសិនលបើ អាច សំណ្ល់សរ ីរាងគរតូវលតបលញ្ចញលចាលតម
បណា
ឋ ញ ឬរបព័ននលដលានបលងាើតលដើ មផីលរនចបលឡើងវ ិញនូ វសារជាតិចិញ្ចឹម។
3.4.8.

PVC និងាលសធីរលដលមានជាតិរលរ ីនលផសងលទៀតរតូវានហាមឃាត់ លលើរលលង

លតគាមនជលរមើ សលផសងលទៀត។
3.4.9.

សមាារលវចខចប់បិតសាលរ និងរបអប់ សរមាប់ រសិផល/ផលិតផលសរ ីរាងគ មិនរតូវ

លរបើរាស់លឡើងវ ិញសរមាប់ ការររាទុរសារធាតុ មិនលមនសរ ីរាងគលដលានហាមឃាត់
សរមាប់ ផលិតរមម និងការលរនចបសរ ីរាងគ។

3.5. ការរគប់រគងសតវលិត
អ ចនរង
លគាលបំណ្ង
អំ ឡុងលពលលរនចប ររាទុរ និងការចាត់លចង – ផលិតផលសរ ីរាងគរតូវានការពារពី សតវ
លអិតចនរងលដាយមិនលធវើឲ្យធាលរ់ ចុះសុររិតភាពសរ ីរាងគផលិតផល។
លរខខណ្ឍតរមូវ
3.5.1.

ការរគប់ រគងសតវលិត
អ ចនរងរតូវលតរគប់រគងលដាយស្សបតមឋាននុររមទមាលប់

អនុវតថ លដាយចាប់លផឋើមជាមួ យនឹងវ ិធានការបង្ការ លែើយបនាធប់មរវ ិធី សាស្រសថរប
ូ វ ័នថ លមកា
និ ច និងជីវសាស្រសថ។
3.5.2.

វ ិធី សាស្រសថបង្ការ ដូចជា ការសមាអត ការបង្កអរ់ និងការលុបបំ ាត់ ជរមរសតវ

លអិតចនរង ជាលដើម រតូវលតជាមលធាាយបឋមលដើ មផីរគប់រគងសតវលិត
អ ចនរង។
3.5.3.

វ ិធី សាស្រសថរប
ូ វ ័នថ លមកានិ ច និ ងជី វសាស្រសថ ឧ. ការលរបើរាស់រាំងរូបវ ័នថ សំលឡង

ពនលឺអ៊ុយរតលសាន (ultra-sound light) អំ ពូលលដញសតវលិត
អ UV (UV-light traps) (រាប់
បញ្ូច លទំង
អនាធរ់ សតវលិត
អ លដាយលមអង
លផរម
ូ ៉ ៉ូន)
ការរគប់ រគងសីតុណ្ាភាព
បរ ិោកាសមានការរគប់រគង និង diatomaceous earth រតូវានអនុ ញ្ញដត។
3.5.4.

ការលរបើរាស់កាបូនឌីអុរសុីត នី រតូលសន ឬអុី សុីលសនលដើមផីរគប់ រគងសីតុណ្ា

ភាពលៅរបុងអំ ឡុងលពលររាទុរ រតូវានររាទុរ។
3.5.5.

ការការពារការដុ ះផសិតលដាយការលវចខចប់សុញ្ដកាស

និងកាបូនឌីអុរសុីតរតូវាន

អនុ ញ្ញដត។
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3.5.6.

ការររាទុរលដាយការកាលលសស

និងការររាទុរលដាយការបងាររតូវានអនុញ្ញដ

ត។
3.5.7.

សារធាតុ លដលមានលរៀបរាប់ លៅរបុង

ឧបសមព័នន

2

អាចរតូវានលរបើ រាស់

របសិនលបើវ ិធានការខាងលលើគាមនរបសិទនភាព។
3.5.8.

របសិនលបើទមាលប់ ខាងលលើគាមនរបសិទនភាព

អាចលរបើ រាស់សារធាតុ រមាចត់ សតវ

លអិតចនរងលផសងលទៀតាន។
របុងររណ្ីលរបើ រាស់សារធាតុរមាចត់ សតវលិត
អ ចនរងគីមីសំលោគ មិនរតូវឲ្យវាប៉ះ
ពាល់នឹងផលិតផលសរ ីរាងគលឡើយ។ លរបើ រាស់សារធាតុ គីមីសំលោគសរមាប់ ការរគប់ រគង
3.5.9.

សតវលិត
អ ចនរង អាចអនុញ្ញដតលដាយលផអរលលើចំណ្ុចដូចខាងលរកាម៖

a) សារធាតុគីមីរតូវលតមិនលមនជា សារធាតុគីមីរាុនំ រ ៉, bioaccumulative, សារធាតុ
ពុ ល (PBTs)។

b) ផលិតផលសរ ីរាងគទំងអស់រតូវលតដរលចញពីទីតំងមុនលពលលរបើ រាស់។
c) របតិបតថិរររតូវលតចាត់ចំណាត់ការលដើមផីធានាថ្គាមនហានិភ័យបំពុលដល់រសិ
ផល/ផលិតផលសរ ីរាងគ។

d) ការលរបើរាស់ថ្បំគីមីរមាចត់សតវលិត
អ ចនរងរតូវលតមានរត់រតជាឯរសារ។
3.5.10. ការការពារការដុ ះផសិតលដាយលរបើ ថ្បំគីមី ឧ. អុ រសុីតលអទី លឡន របូមួលមទី ល អា
លុយមី ញូ ៉ម phosphide និងឌីរូវល ស
ូ ៉ រតូវានហាមឃាត់ ។
3.5.11. ការលធវើអុីយ៉ុងវ ិទយុសរមម រតូវានហាមឃាត់ ។
3.5.12. របសិនលបើលរបើ រាស់អរ
ប លដ៉ការខាងលរៅឲ្យលធវើការរគប់រគងសតវលិត
អ ចនរង
របតិ បតថិរររតូវទទួ លខុ សរតូវរបុងការផឋល់ឯរសារ និង/ឬ រំ ណ្ត់ រតលដលបញ្ញ
ជ រ់ ថ្ការ
រគប់

រគងសតវលិត
អ ចនរងានលធវើលឡើងលដាយអនុ លលាមតមលរខខណ្ឍតរមូវទំងលនះពិត

រារដលមន។

3.6. ការសមាអត ការសមាលប់លមលរាគ និងការររាអនាម័យទីតំងលរនចបចំណ្ី
អាហារ
លគាលបំណ្ង
ការសមាអត ការសមាលប់ លមលរាគ និ ងការររាអនាម័ យទី តំងលរនចបចំណ្ីអាហារ មិ នរតូវលធវើ
ឲ្យឆលងដល់ផលិតផលសរ ីរាងគលឡើយ។
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លរខខណ្ឍតរមូវ
3.6.1.

រគប់ ទីតំងលរនចប ឧបររណ្៍ របអប់ ទី តំងររាទុរ និ ងចាត់លចង រតូវលតសាអត

និ ងមានអនាម័ យ។ រតូវអនុ វតថវ ិធានការលដើ មផីការពារការឆលងពី សារធាតុមិនចង់ាន និង
សារធាតុ ហាមឃាត់ ។
3.6.2.

របសិនលបើលរបើ រាស់អរ
ប លដ៉ការខាងលរៅឲ្យលធវើការសមាអត របតិ បតថិរររតូវទទួល

ខុ សរតូវរបុងការផឋល់ឯរសារ

និង/ឬ

រំ ណ្ត់ រតលដលបញ្ញ
ជ រ់ ថ្ការរគប់ រគងសតវលិត
អ

ចនរងានលធវើលឡើងលដាយអនុ លលាមតមលរខខណ្ឍតរមូវទំងលនះពិតរារដលមន។
3.6.3.

ការសមាអតនផធប៉ះពាល់ចំណ្ីអាហារ និងរលនលងររាទុ រ រតូវលតលរៀបចំ កាលវ ិភាគ

ឲ្យានជារបចាំ និងរត់ រតជារបចាំ។ រិ ចចការសមាអតរតូវលតរគប់រគងលដាយលរបើ បញ្ជីរតួត
ពិ និតយលៅលពលសមស្សប។
3.6.4.

បញ្ជីល្មះសារធាតុ ទំងអស់លដលានលរបើ រាស់ រតូវលតររាទុរ រួមទំងសាលរ

សញ្ញដ និងលរខណ្ៈបលចចរលទស។
3.6.5.

ការសមាអតទី តំងចាត់លចង និ ងររាទុរ គបផីលធវើលឡើងដំ បូងលឡើយលដាយការលរបើ

ចំ ហាយ ទឹរ ខយល់រំលរបស សញ្ញដកាស ការលដាះលាង ការដុ ះរចាស និ ងវ ិធី សាស្រសថរប
ូ
សាស្រសថ និងមីគីសាស្រសថលៅលពលលដលអាច។
3.6.6.

របសិនលបើទីតំង

និ ងឧបររណ្៍លរនចបលតមួ យ

រតូវានលរបើ រាស់សរមាប់ ការ

ចាត់ លចង និ ងការលរនចបផលិតផលសរ ីរាងគ និងមិនលមនសរ ីរាងគ របតិបតថិរររតូវធានាថ្ទី
តំង និងឧបររណ្៍ទំងលនាះសាអតលដាយគាមនសំណ្ល់ជាតិ ពុលននសារធាតុមិនចង់ ាន
និ ងហាមឃាត់ មុ នលពលចាប់ លផឋើមដំ លណ្ើរការលរនចប និ ងចាត់ លចងផលិតផលសរ ីរាងគ។
3.6.7.

មានលតទឹរ និ ងសារធាតុលដលមានល្មះលៅរបុង ឧបសមព័នន 4 ប៉ុ លណាតះលដល

អាចប៉ ះពាល់ជាមួ យនឹងចំណ្ីអាហារាន។

លៅរបុងររណ្ីលដលសារធាតុ ទំងលនះគាមន
របសិទនភាព លែើយរតូវលរបើ រាស់សារធាតុ លផសងលទៀត លនាះសារធាតុ លផសងទំងលនាះមិន
រតូវឲ្យប៉ ះពាល់ជាមួ យនឹ ងផលិតផលសរ ីរាងគលឡើយ។
3.6.8.

ការសមាអតលដាយលរបើ សារធាតុ សមាអតគី មី

រតូវលតររមិតឲ្យលៅរតឹ មររមិ តអបផ

បរមាប៉ុលណាតះ។ សារធាតុជរមះ និ ងសារធាតុ សមាអត រតូវមានគុ ណ្ភាពររមិតខពស់ របុង
ររណ្ីលដលរតូវប៉ ះជាមួ យនឹ ងនផធផលិតផលចំណ្ីអាហារ។ ការលរបើ រាស់សារធាតុ លដល
មិ នមានល្មះលៅរបុងឧបសមព័នន XXX ឲ្យបះពាល់ជាមួ យនឹងនផធផលិតផល រតូវអនុវតថ
លដាយមានការអនថរាគមន៍ជំនួយ ឧ.

តមរយៈការលាងសមាអតជាមួ យនឹងទឹរសាអតឲ្យ

ានរគប់ រគាន់ លដើ មផីការពារការលៅមានជាប់ សំណ្ល់ជាតិ ពុលលៅលលើផលិតផល។
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របុងររណ្ីលដលឧបររណ្៍មិ នអាចលាងសមាអតាន រតូវាញ់សមាអតសារធាតុ
សរ ីរាងគតមរបព័ នឲ្
ន យសាអតសិន មុ ននឹ ងចាប់ លផឋើមដំ លណ្ើរការលរនចបសរ ីរាងគ។ សារធាតុ សរ ី
3.6.9.

រាងគលដលរតូវានលរបើ ជាការាញ់លាងមិ នរតូវានចាត់ ចំណាត់ ថ្បរ់ ជាសរ ីរាងគលឡើយ។ រ
យៈលពល និងបរ ិមាណ្ននការាញ់សមាអត នឹងរតូវរំណ្ត់ លដាយស្សបតមសាទនភាពនី មួ
យៗ។
3.6.10. សារធាតុ សមាអតគីមី រតូវលតររាទុ រដាច់ លដាយលឡរពី ផលិតផលសរ ីរាងគ។

3.7. ការររាទុរ និងការដឹរជញ្ូជ ន
លគាលបំណ្ង
សុររិតភាពសរ ីរាងគរបស់រសិផល/ផលិតផល រតូវានររារបុងដំលណ្ើរការររាទុរ និងដឹរ
ជញ្ូជ ន។

លរខខណ្ឍតរមូវ
3.7.1.

រតូវមានវ ិធានការលៅនឹ ងរលនលងលដើមផីការពាររសិផល/ផលិតផលសរ ីរាងគលដល

រតូវររាទុរពី ការឆលងសារធាតុ លដលមិនចង់ ាន

និ ងហាមឃាត់ រគប់លពលលវលាទំងអ

ស់។
3.7.2.

រសិផល/ផលិតផលសរ ីរាងគ

មិនរតូវររាទុរជាមួយនឹ ងរសិផល/ផលិតផល

មិ នលមនសរ ីរាងគលឡើយ លលើរលលងលតរចបល់ចូលគាប និ ង/ឬការឆលងហារ់ ដូចជាមិនអាច
លរើតលឡើង ឬមានវ ិធានការលៅនឹ ងរលនលងលដើ មផីការពាររចបល់ចូលគាប និ ង/ឬការឆលង។
3.7.3.

រសិផល/ផលិតផលសរ ីរាងគរតូវលតរំណ្ត់ឲ្យានសាអតានលៅរគប់ លពលលវលា

ទំងអស់លៅរបុងលពលររាទុ រ។
3.7.4.

រគប់ ទីតំងលវចខចប់

និ ងររាទុ រផលិតផលអចិនន្រនថយ៍ទំងអស់

រតូវមានវ ិធាន

ការរគប់ រគងសតវលិត
អ ចនរងឲ្យានរគប់ រគាន់ ជាពិលសសលៅទី តំងចាត់ លចង និងររា
ទុ រផលិតផលននសារធាតុលវចខចប់។
3.7.5.

ការដឹ រជញ្ូជ នផលិតផលសរ ីរាងគ មិ នរតូវលធវើលឡើងជាមួ យនឹងផលិតផលមិនលមន

សរ ីរាងគលឡើយ លលើរលលងលតរតូវានរំ ណ្ត់ ចាស់លាស់ លែើយរតូវមានវ ិធានលៅនឹង
រលនលងលដើមផីការពារការឆលង និ ង/ឬរចបល់ចូលគាប។
3.7.6.

របតិ បតថិរររតូវធានាថ្ការង្ករដឹ រជញ្ូជ នទំងអស់លដលានលធវើលដាយភាគី លផសង

ជំ នួសមុ ខឲ្យខលួន ានបំ លពញតមលរខខណ្ឍតរមូវពារ់ ព័នន។
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4. លកខខណ្ឌតម្រមូវស្ម្រមាប់ោរបិទស្លាក និងោ
អះអាង
4.1. ទូលៅ
លគាលបំណ្ង
ការបិ តសាលរសញ្ញដរំ ណ្ត់ោ៉ងចាស់លាស់នូវរសិផល

និងផលិតផលសរ ីរាងគ

និង

ផឋល់ព័ត៌មានពារ់ ព័ននសរមាប់ អរ
ប លរបើ រាស់លដើមផីលធវើការសលរមចចិ តលថ លើជលរមើសឲ្យរតឹ ម
រតូវ និងលចៀសវាងការភាន់រចឡំ។
លរខខណ្ឍតរមូវ
លរៅពី លរខខណ្ឍតរមូវទំងលនះ

4.1.1.

សាលរសញ្ញដរតូវលតលគារពតមបទបផញ្ដ តិ ថ្
ថ ប រ់

ជាតិ ពារ់ព័នន និងលរខខណ្ឍតរមូវជាចាំាច់។
សាលរសញ្ញដរតូវលតបង្កាញឲ្យានលពញលលញនូ វលរគឿងផសំលៅតមលំដាប់ ររមិត

4.1.2.

ភាគរយទមងន់ និ ងថ្លតើពួរវាជាសរ ីរាងគឬមិនលមន។ របសិនលបើទមងន់សរុបននលរគឿងផសំ
តិ ចជាង

2% រតូវលតលរៀបរាប់ ល្មះលៅតមចំណាត់ ថ្បរ់ ពារ់ ព័នន ជំនួសឲ្យលរគឿងផសំ

នី មួយ ឧ. របសិនលបើឱសលរុរខជាតិ និ ង/ឬលរគឿងលទសមានចំ ណ្ុះតិចជាង 2% ននទមងន់
សរុបននលរគឿងផសំ លនាះពួ រវារតូវលតលរៀបរាប់ ជា “លរគឿងលទស” ឬ “រុរខជាតិ”។
4.1.3.

សាលរសញ្ញដលៅលលើរសិផល/ផលិតផលសលរមចលដលានលវចខចប់

រតូវមាន

ព័ ត៌មានដូចខាងលរកាម៖

a) លសចរឋីពណ្៌នាអំពីផលិតផល/រសិផល & ការលរបើរាស់ពារយ “សរ ីរាងគ” ជាលផបរ
ននលសចរឋីពណ្៌នាអំ ពីផលិតផល/រសិផល។

b) លរគឿងផសំ/ថ្បរ់ /ទំែំ លដលពារ់ព័នន
c) ចំ ណ្ុះសុទគ
ន ិតជាគី ឡូរកាម ឬលីរត
d) កាលបរ ិលចឆទផុតរំណ្ត់
e) របលទសរបភព
f) រំ ណ្ត់សមាគល់រមមវ ិធីបញ្ញ
ជ រ់ សរ ីរាងគលដលពារ់ ព័នន
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g) លលខឡូត៍/ដុំ ឬរូដតមដាន
h) ល្មះ និងអាសយដាឌនរបស់ផលិតររ/អបរលរនចបលដលមានការបញ្ញ
ជ រ់ និ ង/ឬ
អបរនាំចូល/អបរលចរលចរទទួ លខុ សរតូវ លដលពារ់ ព័នន

i) អងគភាពបញ្ញ
ជ រ់ ពារ់ ព័ន។
ន

អតថសញ្ញដណ្ននអងគភាព/ភាបរ់ ង្ករបញ្ញ
ជ រ់

ដារ់ បង្កាញលៅជិ តរបតិបតថិររលដលមានការបញ្ញ
ជ រ់ លដាយថ្

រតូវលត

“សរ ីរាងគលដល

មានការបញ្ញ
ជ រ់លដាយ (ល្មះននភាបរ់ ង្ករ ឬសាលរសញ្ញដបញ្ញ
ជ រ់ )”
4.1.4.

ការលវចខចប់ជាដុំ ឬរបអប់មិនលមនសរមាប់ លរ់រាយ ោ៉ ងលហាចណាស់រតូវមាន

លលខឡូត៍/ ដុំ ឬរូដតមដាន របសិនលបើមិនដូចខាងលរកាម៖

a) លសចរឋីពណ្៌នាអំពីផលិតផល/រសិផល លដាយលរបើរាស់ពារយថ្ “សរ ីរាងគ”
b) ថ្បរ់/ទំ ែំ/បរ ិមាណ្ លដលអាចមាន
c) កាលបរ ិលចឆទផុតរំណ្ត់
d) របលទសរបភព
e) រំ ណ្ត់សមាគល់រមមវ ិធីបញ្ញ
ជ រ់ សរ ីរាងគលដលអាចមាន
f) ល្មះ និងអាសយដាឌនរបស់របតិបតថិររមានការបញ្ញ
ជ រ់
g) អងគភាព/ភាបរ់ង្ករបញ្ញ
ជ រ់ពារ់ ព័នន ឬសាលរសញ្ញដ
4.1.5.

ផលិតផលអាចដារ់ សាលរសញ្ញដថ្ 'សរ ីរាងគ' ានរបសិនលបើបរ ិមាណ្អបផបរមា

95% នន លរគឿងផសំ (តមទមងន់សរមាប់ សមាសភាគរ ឹង ឬបរ ិមាណ្សរមាប់ សមាសភាគ
ទន់ មិ នរាប់ បញ្ូច លទឹ រ និងអំបិល) ផលិតផលមានលរគឿងផសំលរចើនមុខ មានរបភពជាសរ ី
រាងគ។

4.1.6.

លរគឿងផសំននរបភពមិ នលមនសរ ីរាងគលដលានអនុ ញ្ញដតមិ នរតូវលលើសពី 5% តម

ទមងន់មិនរាប់បញ្ូច លទឹរ និងអំបិល។
4.1.7.

លរគឿងផសំមិនលមនសរ ីរាងគពីរបភពរសិរមម និ ងមិនលមនរសិរមម មិនរតូវផលិត

លឡើងលដាយលធវើរំលណ្លរបលសលនទិច វ ិទយុសរមម ឬរបរពឹ តិរ
ថ មមជាមួ យនឹងសារធាតុ ជំនួយ
លរនចបលដលគាមនល្មះលៅរបុងឧបសមព័នន 3 លឡើយ។
4.1.8.

ផលិតផលអាចបិ ទសាលរសញ្ញដជា

'ផលិតផលពី លរគឿងផសំសរ ីរាងគ'

ាន

របសិនលបើលរគឿងផសំតិចជាង 95% ប៉ុ លនថមិនរតូវតិ ចជាង 70% លឡើយ (តមទមងន់សរមាប់
សមាសភាគរ ឹង ឬតមបរ ិមាណ្សរមាប់ សមាសភាគរាវ មិ នរាប់បញ្ូច លទឹ រ និ ងអំ បិល)
លៅរបុងផលិតផលមានលរគឿងផសំលរចើនមុខ មានរបភពជាសរ ីរាងគ។
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4.1.9.

សាលរសញ្ញដអាចដារ់បញ្ូច លចំ នួនភាគរយ “លរគឿងផសំសរ ីរាងគ 85%”។ លរគឿងផសំ

សរ ីរាងគ និងមិនលមនសរ ីរាងគ រតូវលតរំ ណ្ត់លៅរបុងបញ្ជីល្មះលរគឿងផសំឲ្យានរតឹ មរតូវ។

4.1.10. សាលរសញ្ញដមិ នរតូវបញ្ញ
ជ រ់ថ្ “សរ ីរាងគ” ឬ “ផលិតពីលរគឿងផសំសរ ីរាងគ" ឬពារយ
របហារ់ របលែល

ឬអះអាងបញ្ញ
ជ រ់ សរ ីរាងគលៅលលើផលិតផលលដលមានលរគឿងផសំសរ ីរា

ងគតិចជាង 70% (តមទមងន់សរមាប់ សមាសភាគរ ឹង ឬតមចំ ណ្ុះសរមាប់ សមាសភាគ
រាវ មិនរាប់បញ្ូច លទឹរ និងអំបិល) លទះបី ជា “សរ ីរាងគ” អាចលរបើ រាស់លដើ មផីចាត់ ចំណាត់
ថ្បរ់ លរគឿងផសំលៅលលើបញ្ជីលរគឿងផសំរ៏លដាយ។

4.1.11. សាលរសញ្ញដរតូវលតលបងលចរភាពខុ សគាបឲ្យចាស់លៅរបុងផលិតផលសទិតរបុងរ
យៈលពលបំលលង ឬពារយរបហារ់របលែលពីផលិតផលសរ ីរាងគ។

4.1.12. ការអះអាងថ្គាមន GMO លដាយលផអរលលើអនុ លលាមភាពតមសឋង់ដារលនះគឺរតូវ
ានហាមឃាត់ លលើរលលងលតផលិតផលលនាះរតូវានបញ្ញ
ជ រ់បលនទមថ្គាមន GMO។
4.1.13. របតិ បតថិរររតូវដារ់ជូនគំរសា
ូ ល រសញ្ញដលៅកាន់ អងគភាព/ភាបរ់ ង្ករបញ្ញ
ជ រ់លដើមផី
លសបើសុំការអនុ ញ្ញដតមុនលពលលរបើ រាស់។

4.2. ការលរបើរាស់សញ្ញដបញ្ញ
ជ
លរខខណ្ឍតរមូវ
4.2.1.

សញ្ញដបញ្ញ
ជ រ់ /រមមវ ិធី សរ ីរាងគអាចលរបើរាស់ានលតលៅលលើផលិតផលលដលាន

បញ្ញ
ជ រ់ចំលពាះរមមវ ិធី ពារ់ព័នន។
4.2.2.

សញ្ញដបញ្ញ
ជ រ់ /រមមវ ិធី សរ ីរាងគ

និងល្មះមិនរតូវលរបើ រាស់ជាល្មះមា៉ រ

ផលិតផល ឬលផបរននល្មះពាណ្ិជជសញ្ញដផលិតផល ឬសញ្ញដលឡើយ
4.2.3.

សញ្ញដបញ្ញ
ជ រ់ /រមមវ ិធី សរ ីរាងគ

បំ ភាន់

មិនរតូវលរបើ រាស់លៅរបុងទរមង់មួយលដលនឹង

លគាលនលោាយលដាយការបលញ្ចញលដលផលិតផលសរ ីរាងគមានលរខណ្ៈលរចើ នដូ ចជា
គាមន GMO ឬមានគុ ណ្ភាពសរ ីរវ ិញ្ញដណ្ សារជាតិ ចិញ្ចឹម ឬសុខភាពររមិតខពស់ លដាយ
គាមនផលប៉ ះពាល់បលនទម។
4.2.4.

របតិ បតថិរររតូវជូ នដំ ណ្ឹងដល់ភាបរ់ ង្ករបញ្ញ
ជ រ់

របសិនលបើអបរលដ៉ការបនថរតូវ

ានលរបើ រាស់លដើ មផីដារ់ពារយសុំសញ្ញដបញ្ញ
ជ រ់/រមមវ ិធី សរ ីរាងគ និងរតូវទទួ លខុសរតូវលលើ
ការមិ នអនុ លលាមភាពលដលានលធវើលឡើងលដាយអបរលដ៉ការបនថលនាះ។
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4.2.5.

សញ្ញដបញ្ញ
ជ រ់ /រមមវ ិធី សរ ីរាងគមិនរតូវមានទំ ែំធំជាង ¾ ននល្មះមា៉ រពាណ្ិជជ

សញ្ញដផលិតផលលឡើយ។
4.2.6.

ការផ្ទលស់បូរឋ ពារយ ពណ្៌ និ ង/ឬ ការរចនាននទរមង់សញ្ញដបញ្ញ
ជ រ់ /រមមវ ិធី សរ ីរាងគ

រតូវានហាមឃាត់ លលើរលលងលតទំ ែំប៉ុលណាតះ។
4.2.7.

ការលរបើរាស់សញ្ញដបញ្ញ
ជ រ់ /រមមវ ិធី សរ ីរាងគលលើរញ្ចប់ផលិតផលរតូវដារ់លសបើសុំ

ការអនុញ្ញដតជាមុ នសិន លទើ បអាចលរបើ រាស់ាន។
4.2.8.

ការមិ នអនុ វតថតមលរខខណ្ឍតរមូវទំងលនះ

រតូវានចាត់ទុរថ្ជាការរ ំលលាភ

បំ ពាន និ ង/ឬការលរបើ រាស់មិនរតឹមរតូវនូ វសញ្ញដបញ្ញ
ជ រ់ /រមមវ ិធី សរ ីរាងគពារ់ ព័នន។ ភាគី
ទទួ លខុ សរតូវនឹ ងរតូវរបឈមនឹងចំ ណាត់ ការវ ិន័ យ និ ងចំណាត់ ការផលូវចាប់។
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5. លទធភាពតាមដាន និងោររកាកំណ្ត់
ម្រតា
5.1. ទូលៅ
លគាលបំណ្ង
ការររារំ ណ្ត់ រតជួ យធានានូ វលទនភាពតមដានននសុររិ តភាពសរ ីរាងគលពញរបតិ បតថិ
ការសរ ីរាងគ ទំងមូ លលដាយតមដានទិ នបន័យផលិតរមម (ឧ. ទិ នន
ប ័ យវតទុធាតុលដើ ម ធាតុ

ចូ លផលិតរមម) និងបរ ិមាណ្ជំ ហានទំងអស់ននលខសសង្កវរ់ ផគត់ផង
គ ់ រួមទំង ការលរ់ ។
ដំ លណ្ើរការលនះរតូវលតមានតមាលភាព

និ ងអាចទញយរព័ ត៌មានមរលរបើ រាស់លដាយភាព

ង្កយស្សួល។
លរខខណ្ឍតរមូវ
5.1.1.

របតិ បតថិរររតូវលតររារំណ្ត់ រតននការទិ ញ ការចាត់ លចង និងការលរនចប លែើយ

រ៏ រតូវចុ ះបញ្ជីសារលពើភ័ណ្ឍននសារធាតុ ទំងអស់លដលានលរបើ រាស់សរមាប់ ការលរនចប
និ ងចាត់ លចងសរ ីរាងគ រ៏ ដូចជាផលិតផលសលរមចផងលដរ។
5.1.2.

រំ ណ្ត់រតទិ ញននលរគឿងផសំ និ ងសារធាតុ លដលានលរបើ រាស់សរមាប់ ការលរនចប

សរ ីរាងគ រ៏ដូចជាផលិតផលសលរមចសរមាប់ លរ់ រតូវលតមានអតថសញ្ញដណ្អបរផគត់ផង
គ ់
កាលបរ ិលចឆទរបតិ បតថិការ ចំ ណ្ុច និងបរ ិមាណ្។
5.1.3.

បញ្ជីល្មះអបរផគត់ផង
គ ់ និ ងព័ ត៌មានទំ នារ់ទំនងរតូវលតលធវើបចចុបផនបភាពជារបចាំ។

5.1.4.

ឯរសារននការបញ្ញ
ជ រ់ សរ ីរាងគសរមាប់ លរគឿងផសំសរ ីរាងគ និងផលិតផលសលរមច

រតូវលតមានសុពលភាពសរមាប់ ឡូត៍/ដុំលដលានទិ ញចូ លនីមួយៗ។
5.1.5.

រំ ណ្ត់រតផលិតរមម/លរនចប

រតូវលតដារ់បញ្ូច លនូវកាលបរ ិលចឆទ

និងលមា៉ ង

សរមមភាព របលភទ និងបរ ិមាណ្លរគឿងផសំ អមជាមួយនឹ ងលខសសង្កវរ់ ផលិតរមម/លរនចប រ៏
ដូ ចជាបរ ិមាណ្នន ផលិតផលសលរមច។
5.1.6.

របព័ ននតមដានផលិតរមម និង/ការលរនចប ឧ. រូ ដឡត៍
ូ /ដុំ រតូវលតអនុ វតថលដើ មផីឲ្យ

មានលទនភាពតមដានននដំ លណ្ើរការផលិតរមម
លរគឿងផសំលដលានលរបើ រាស់។
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5.1.7.

បញ្ជីសារលពើភ័ណ្ឍននលរគឿងផសំ (សរ ីរាងគ និងមិ នលមនសរ ីរាងគ) ទំងអស់លដលាន

លរបើរាស់

ផលិតផលសលរមច

និ ងការលរ់ផលិតផលសលរមចរតូវលតររាទុរឲ្យាន

រតឹមរតូវ។
5.1.8.

ឯរសារ និងរំ ណ្ត់ រតរតូវលតរំណ្ត់ឲ្យានចាស់លាស់នូវរបភព ការចល័ត

ការលរបើរាស់

និងបញ្ជីសារលពើភ័ណ្ឍននសារធាតុសរ ីរាងគ

និ ងមិនលមនសរ ីរាងគលៅរគប់

ដំ ណារ់ កាលទំងអស់ននផលិតរមម និង/ការលរនចប និ ងការចាត់លចង។
5.1.9.

របតិ បតថិរររតូវលតររារបព័ននគណ្លនយយលដលមានរត់ រតនូវការទិ ញ

លរ់ ទំងអស់។

របព័នលន នះគួ រលតអាចផឋល់នូវការសលងខបអំពីការទិ ញ

និងការ

និងការលរ់

ផលិតផលសរ ីរាងគ និងមិនលមនសរ ីរាងគលៅរបុងរយៈលពលរបតិទិនតមតរមូវការ។
5.1.10. រំ ណ្ត់រត ឯរសារ និ ងបញ្ជីគណ្នីរតូវលតមានលទនភាពអាចតមដានាន និង
ផឋល់ដល់មន្រនថីអធិ ការរិ ចស
ច រមាប់ លធវើសវនរមម

និងលផធៀងផ្ទធត់ រតឡប់លៅររលពលលវលា

ជារ់ លារ់ណាមួ យលដលចង់ ដឹង។
5.1.11. រំ ណ្ត់រត (រាប់បញ្ូច លទំងរំ ណ្ត់ រតលរបើរាស់អបរលដ៉ការបនថ) រតូវលតររា
ទុ ររយៈលពលោ៉ ងលហាចណាស់ 5 ឆ្បំ។

5.1.12. របតិ បតថិរររតូវលតររាបញ្ជិការននការតវា៉ និងចាត់ វ ិធានការលរតរមូវ។
5.1.13. របតិ បតថិរររតូវលតររានីតិវ ិធី លៅរតឡប់ ។
5.1.14. សវនរមមនផធរុង
ប រតូវលតលធវើលឡើងោ៉ ងលហាចណាស់ឲ្យានមឋងរបុងមួ យឆ្បំ។
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6. ស្លានភាពោរងារ ស្ុខមា
ុ លភាព និង
ស្ុវត្ថាភាពបុគល
គ ក
ិ
6.1. ទូលៅ
លរខខណ្ឍតរមូវ
6.1.1.

របតិ បតថិរររតូវលតអនុ វតថតមបទបផញ្ដ តិ ថ្
ថ ប រ់ មូលដាឌន

និងជាតិលដលពារ់ ព័នន

នឹ ងសុខុមាលភាពការង្ករ រមមវ ិធីតបសបងសរមាប់ បុគល
គ ិរ ខលចង និងលរខខណ្ឍការង្ករ
អតទរបលោជន៍ និ ងសិទិ ទ
ន ទួ លាន។
6.1.2.

របតិ បតថិររមិនរតូវលរបើរាស់រមាលំងពលរមមលដាយបងខំ និ ងមិនលមនសម័រគចិ តលថ ឡើ

យ។
6.1.3.

បុ គគលិរលដលលធវើការង្ករដូចគាប ឬកាន់មុខតំ លណ្ងរបហារ់របលែលគាប រតូវលត

ទទួ លានការរបរពឹ តលថ សមើភាពគាប លដាយមិ នលរ ើសលអើងលលើលយនឌ័រ ពូ ជសាសន៍ សាសនា
ឬជំលនឿនលោាយលឡើយ។
6.1.4.

បុ គគលិររតូវលតលគារពតមលរខខណ្ឍការង្ករសមលែតុ ផល

និងទទួ លផលតប

សបង និ ងអតទរបលោជន៍ លសមើភាពគាប។ ខលចង និ ងលរខខណ្ឍជាលាយលរខណ្៍អរសររតូវលត
បញ្ញ
ជ រ់ោ៉ងលហាចណាស់៖ រារ់ ឈួល
ប និ ងវ ិធី សាស្រសថទូទត់ ទី តំង និ ងរបលភទការង្ករ
លមា៉ ងការង្ករ

និ ងលមា៉ ងបលនទម

នលងឈប់ សរមារមានរារ់នលលឈួល
ប

នលងឈប់ សរមារ

លពលមានជំងឺ ឬអតទរបលោជន៍លពលមានជំងឺ និងអតទរបលោជន៍ លផសងលទៀត ដូ ចជា ការ
ឈប់ សរមារមាតុ ភាព និងបិតុភាព។
លៅរបុងររណ្ីមានលរបើពលរមមរុមារ និ ងរមាលំងពលរមមវ ័យលរមង របតិ បតថិរររតូវ
លតផឋល់ឱកាសឲ្យបញ្ចប់ ការអប់ រ ំ ឬឱកាសសិរាលដលមិ នអាចខវះានសរមាប់ ការបណ្ុឋ ះ
6.1.5.

បណា
ឋ លវ ិជាជជី វៈ និង/ឬការអភិវឌណខលួនឯង។
6.1.6.

របសិនលបើ មានការផឋល់ការសាបរ់ លៅ ទី តំងទំងលនាះរតូវលតជារលនលង និងទី តំង

លដលអាចផឋល់ទីជរមរមូ លដាឌនាន។
6.1.7.

បុ គគលិរលដលរស់លៅរបុងបរ ិលវណ្ រតូវលតររាអនាម័យរគប់លពលលវលាទំងអស់

លដើមផីលចៀសវាងការបលងាើតទី តំងរ ីររាលដាលសរមាប់ សតវលិត
អ ចនរង។
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ការបណ្ុឋ ះបណា
ឋ លគួ រលតផឋល់ដល់រមមររលដលលរបើ រាស់ឧបររណ្៍មានលរគាះ
ថ្បរ់ ឬមានភាពទំ លនើប។
6.1.8.

6.1.9.

រមមររ

និងរបតិបតថិរររតូវលតទទួ លានការបណ្ុឋ ះបណា
ឋ លមូ លដាឌនអំពី

លរខខណ្ឍតរមូវអនាម័ យសរមាប់ ការចាត់ លចងផលិតផលចំ ណ្ីអាហារ។

6.1.10. បុ គគលិរគួរលតទទួ លានការជូ នដំ ណ្ឹងអំ ពីលរខខណ្ឍតរមូវរបុងការជូនដំណ្ឹង

ថ្បរ់ រគប់ រគងរបសិនលបើពួរលគឆលងជំងឺឆលង លដលអាចលធវើឲ្យពួរលគមិ នសមស្សបរបុងការលធវើ
ការង្ករជាមួ យ ឬលៅជិ តរសិផល/ផលិតផល សរមាប់ មនុ សសបរ ិលភាគ។

6.1.11. រមមររគួ រលតមានបងគន់អនាម័ យ និ ងរលនលងលាងនដអនាម័ យ លដលលៅជិ រលនលង
ការង្កររបស់ពួរលគ។
6.1.12. រតូវលតមានវ ិធានលលើររមពស់លរខខណ្ឍសុវតទិភាព និងលរខខណ្ឍការង្ករលអ។
6.1.13. របអប់ឧបររណ្៍សលន្រង្កគះបនាធន់ រតូវលតលរតៀមរួចរាល់សរមាប់ លរបើ រាស់លៅនឹង
រលនលង។
6.1.14. លរគាះថ្បរ់គួរលតរំ ណ្ត់ឲ្យានចាស់លាស់លដាយសញ្ញដរពមានលៅលពលសម
ស្សប។
6.1.15. នី តិវ ិធីឧបផតថិលែតុ

និ ងលរគាះថ្បរ់ បនាធន់

លណ្នាំចាស់លាស់សរមាប់ រមមររទំងអស់។

រតូវលតបលងាើតលឡើងលដាយមានការ

នីតិវ ិធី ទំងលនះរតូវលតបង្កាញលដាយលរបើ

ភាសាមួ យលដលរមាលំងពលរមមអាចយល់ាន។
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7. ោរបញ្ជ
ជ ក់ម្រកុមអៃកដាំ
7.1. លរខណ្ៈវ ិនិច័យ
ឆ រររម
លគាលបំណ្ង
សឋង់ដារទំងលនះអនុវតថចំលពាះលតការបញ្ញ
ជ រ់ រររមអបរដាំប៉ុលណាតះ។

រមមវ ិធីបញ្ញ
ជ រ់

ផលិតផលសរ ីរាងគគួរលតរំណ្ត់ ររមិតវ ិសាលភាពននការបញ្ញ
ជ រ់ រររមដល់រររមលដល
បំ លពញតមលរខខណ្ឍតរមូវដូចខាងលរកាម៖
លរខខណ្ឍតរមូវ
7.1.1.

រររមគួ រលតរគប់ រគងលលើរបតិ បតថិការលដលមានរបព័នផ
ន លិតរមមរបហារ់ របលែ

ល។ រសិររ និងរបតិបតថិររលផសងលទៀតលដលានលរៀចំ រម
ួ គាប អាចមានគុណ្វុឌណិខពស់។
7.1.2.

អងគភាពរសិរមមធំ អងគភាពលរនចប និងពាណ្ិជជររ អាចដារ់បញ្ូច លជាលផបរមួយ

ននរររម ប៉ុលនថគួរលតទទួ លការរតួតពិនិតយលដាយផ្ទធល់។ អងគភាពលរនចប និងររាទុ រលៅរ
សិដាឌនជាគំ រូ អាចដារ់ បញ្ូច លជាលផបរននការលរៀបចំការរតួតពិនិតយគំ រ។
ូ
7.1.3.

សមាជិ ររររមគួរលតសទិតលៅរបុងទី តំងភូមិសាស្រសថ។

7.1.4.

រររមគួ រលតមានរិ ចចសែការសរមាប់ ការលធវើទីផារ។

7.1.5.

សមាជិ ររររមមិនអាចលរបើ រាស់ការបញ្ញ
ជ រ់ សរ ីរាងគលដាយឯររាជយ ឧ. ការលធវើទី

ផារជាសមាជិរដារ់ លដាយលឡរពី គាបមាបរ់ ៗ ែួសពី ការរគប់រគងនផធរុងរបស់
ប
រររម។
7.1.6.

រររមគួ រលតមានវ ិសាលធំ លម
ម

របព័ ននរតួតពិនិតយនផធរុង
ប

(ICS)

និ ងមានធនធានរគប់រគាន់រុងការគាំ
ប
រទដល់

មានរបសិទនភាព

លដលធានានូ វអនុ លលាមភាពរបស់

សមាជិ រមាបរ់ ៗលៅតមសថង់ដារផលិតរមមលៅរបុងលរខណ្ៈមួ យមិនលលមអៀង និងតមាលភា
ព។

រំ ណ្ត់ សមាគល់៖ លរខខណ្ឍតរមូវសំលដដល់រតថបីលដលទំ ែំរររមគួ រលតធានានូ វធនធាន

រគប់ រគាន់ តមាលភាព និ ងភាពមិនលលមអៀង។ CB រតូវលតរំ ណ្ត់ ថ្លតើ រររមមានទំ ែំធំលម
ម
លដើមផីបំលពញតមរតថទំងលនះ។

7.2. ទំនួលខុសរតូវរបស់រររមរបតិបតថិររ
លរខខណ្ឍតរមូវ
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7.2.1.

រររមរបតិបតថិរររតូវលតផឋល់នូវការពណ្៌នាទូ លៅអំពីរររម និងរបតិ បតថិការ។

7.2.2.

រររមរបតិបតថិរររតូវលតលរៀបចំ

និ ងររារិចចសនា/រិចចរពមលរពៀងជា

លាយលរខណ្៍អរសរលដលានចុ ះជាមួ យនឹងសមាជិរទំងអស់។
7.2.3.

រិ ចចសនា/រិ ចចរពមលរពៀងរតូវលតបញ្ញ
ជ រ់នូវទំ នួលខុ សរតូវរបស់សមាជិ រ

និង

កាតពវរិចរ
ច ុងការអនុ
ប
វតថតមសថង់ដារពារ់ព័នន បទបផញ្ដ តិ ពា
ថ រ់ព័នន និ ងលរខខណ្ឍតរមូវ
សរមាប់ ការបញ្ញ
ជ រ់ រ៏ដូចជា ការអនុ ញ្ញដតអធិ ការរិចចលៅនឹងទី តំង។
7.2.4.

រររមរបតិបតថិរររតូវលតផឋល់ជូនសមាជិ ររររមទំងអស់នូវសំលៅលតចមលងននសឋ

ង់ ដាររសិរមមសរ ីរាងគពារ់ព័នន
បញ្ញ
ជ រ់

បទបផញ្ដតិ ពា
ថ រ់ព័នន

ឬលផបរពារ់ ព័ននននសថង់ដារលនះ

និងលរខខណ្ឍតរមូវសរមាប់ ការ

និងលរខខណ្ឍតរមូវ

លដលបង្កាញលៅរបុងវ ិធី

សាស្រសថមួយលដលអាចសរមបលៅនឹងភាសា និ ងចំ លណ្ះដឹ ងរបស់ពួរលគ។
7.2.5.

រររមរបតិបតថិររ រតូវលតផឋល់ការបណ្ុឋ ះបណា
ឋ លសរមាប់ សមាជិរអំពីរសិរមមស

រ ីរាងគសង
ថ ់ ដារសរ ីរាងគពារ់ព័នន និ ងលរខខណ្ឍតរមូវសរមាប់ ការបញ្ញ
ជ រ់ ។ រំ ណ្ត់ រតននការ
បណ្ុឋ ះបណា
ឋ លរតូវលតររាទុ រឲ្យានរតឹ មរតូវ។
7.2.6.

រររមរបតិបតថិរររតូវលតររាលផនទីទិដឌភាពរួមននទី តំងរសិដាឌន/ទី តំងចមាារ

របស់សមាជិរទំងអស់ លដលានលធវើបចចុបផនបភាព។
7.2.7.

រររមរបតិ បតថិរររតូវររាទុ របញ្ជីល្មះសមាជិ រលដលរតូវានអនុ ម័ត លដលមាន

ព័ ត៌មាន ដូ ចខាងលរកាម៖



ល្មះអងគភាព (ផលិតររ/រសិដាឌន/ទី តំង)



ទី តំងអងគភាព (អាសយដាឌន)



រូ ដអងគភាព



ID ទី តំង & សាទនភាព (សរ ីរាងគ សទិតរបុងដំណារ់បំលលង មិ នលមនសរ ីរាងគ)



ទំ ែំទីតំងគិតជា acer



កាលបរ ិលចឆទចូ លរួម (រររមចូ លរួម)



កាលបរ ិលចឆទលរបើ រាស់ចុងលរកាយ & របលភទសារធាតុលដលានហាមឃាត់



កាលបរ ិលចឆទបញ្ចប់ននការបំ លលង (របសិនលបើ ពារ់ព័ន)ន



កាលបរ ិលចឆទននការបញ្ញ
ជ រ់បឋម (របសិនលបើ ពារ់ព័ន)ន



ដំ ណាំលៅទី តំងលដលានដាំដុះ / ចំនួនលដើម
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7.2.8.



ទំ ែំទីតំងលដលានដាំដុះគិ តជា acer



សមាារបណ្ុឋ ះ (ានលធវើរបរពឹ តិរ
ថ មម/មិ នានលធវើរបរពឹ តិរ
ថ មម/សរ ីរាងគ)



ទិ នផ
ប លា៉ ន់សាមន



ការរបមូ ល/ការលរ់ លលើរចុ ងលរកា



កាលបរ ិលចឆទននការលធវើអធិការរិ ចច ICS លលើរចុងលរកាយ (របសិនលបើ ពារ់ ព័ន)ន



កាលបរ ិលចឆទននការលធវើអធិការរិ ចព
ច ី ខាងលរៅលលើរចុងលរកាយ

រររមរបតិបតថិរររតូវលតររាព័ ត៌មានានលធវើបចចុបផនបភាពអំពីអងគភាពផលិតរមម/

ចាត់ លចងរបស់សមាជិរនីមួយៗ លដលរតូវមានសរមាប់ អធិ ការរិ ចលច ៅរគប់ លពលលវលា។
7.2.9.

ឯរសាររបស់សមាជិរមាបរ់ ៗ រតូវមាន៖



រិ ចរច ពមលរពៀងចូ លរួមរររមលដលមានចុ ះែតទលលខា



លផនទីទីតំង រួមទំងទី តំងទំងអស់លដលជាមាចស់រមមសិទិ ន និ ងលរកាមការ
រគប់ រគង។ លផនទី រតូវលតបង្កាញរពំ របទល់ដីសំខាន់ ៗ សរមមភាពរបស់ដីលៅ
ជិ តខាង និ ងតំ បន់ រទនាប់ ។



របវតថិទីតំង ទំ ែំគិតជា acer និ ងការលរបើរាស់សារធាតុ ហាមឃាត់ លលើរ
ចុ ងលរកាយ



លផនការដាំដុះ៖ ការឆ្លស់ដំណាំ ដំ ណាំលដលនឹងរតូវបញ្ញ
ជ រ់



រំ ណ្ត់រតននធាតុចូលលដលានទិ ញ និ ងលរបើ រាស់



រំ ណ្ត់រតការរបមូ លផល និ ងការលរ់



បញ្ជីល្មះរសិផល លដាយបញ្ញ
ជ រ់របលភទសរ ីរាងគ សទិតរបុងដំណារ់ បំលលង
មិ នលមនសរ ីរាងគ

7.3. របព័ននរតួតពិនិតយនផធរុង
ប (ICS)
លរខខណ្ឍតរមូវ
7.3.1.

រររមរបតិបតថិររ

របសិនលបើ មានរបព័ននលនះ។
7.3.2.

រតូវររាលសៀវលៅលណ្នាំសីព
ឋ ី របព័ននរតួតពិ និតយនផធរុង
ប

(ICS)

លសៀវលៅលណ្នាំសីព
ឋ ី ICS រតូវមាននូ វព័ត៌មានដូ ចខាងលរកាម៖
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រចនាសមព័នអ
ន ងគការ/ការរគប់ រគង



លសចរឋីពណ្៌នាអំ ពីការង្ករសរមាប់ មុខង្ករ ICS សំខាន់ ៗទំងអស់



លរខណ្ៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ សរមាប់អរ
ប រគប់ រគង ICS បុ គគលិរការ ិោល័យ & ទី តំង



ការបណ្ុឋ ះបណា
ឋ លសរមាប់ រររម ICS



ការរគប់ រគងទំ នាស់ផលរបលោជន៍



ការវាយតនមលហានិភ័យ ឧ. ការគំ ណ្ត់ លរគាះថ្បរ់ ហានិ ភ័យលដលអាចមាន
វ ិធានការបង្ការ និ ងកាត់ បនទយ



នី តិវ ិធី សរមាប់ ការចុ ះល្មះ/ការចុ ះបញ្ជីសមាជិរលមី



ការបណ្ុឋ ះបណា
ឋ លសរមាប់ សមាជិរ



ពិ ធីសារសលងាតអនុលលាមភាពរំពុងបនថរបស់សមាជិរ

និ ងសុររិតភាពនន

លខសសង្កវរ់ ផលិតផល


7.3.3.

ការដារ់ ពិន័យសរមាប់ ការមិ នអនុវតថតម និ ងនីតិវ ិធី

នី តិវ ិធី សរមាប់ ការចុ ះល្មះ/ការចុ ះបញ្ជីសមាជិរលមីរបស់សមាជិ រលមីរម
ួ មានដូ ច

ខាងលរកាម៖



ការដារ់ ជូនរបូហាវល់រសិដាឌន (អងគភាព) របស់សមាជិ រ លផនទី រសិដាឌន
របវតថទីតំង ទំ ែំគិតជា acer ការលរបើ រាស់សារធាតុ ហាមឃាត់លលើរចុ ង
លរកាយ លផនការដាំដុះ រួមទំង របលភទ និ ងបរ ិមាណ្ធាតុ ចូលលដលានលរបើ
រាស់/ានលធវើលផនការរបុងការលរបើរាស់

និងការរបមូ លធំលដលាន

ពាររណ្៍

7.3.4.



ទសសនរិចចវាយតនមល/ការលផធៀងផ្ទធត់ លដាយ ICS



រំ ណ្ត់រត ICS និ ងលសចរឋីសលរមចលដលានលធវើរំណ្ត់ រត



ការដារ់ ជូនរិ ចចសនា/រិ ចរច ពមលរពៀងលដលានចុ ះែតទលលខា

ICS រតូវលធវើទសសនរិចចវាយតនមល/អលងាតលលើអងគភាព (រសិដាឌន &ការចាត់ លចង)

របស់ទីតំងទំងអស់ោ៉ងលហាចណាស់ឲ្យានមឋងរបុងមួ យឆ្បំ។

ទសសនរិចចលរចើ នជាង

លនះគួ រលតលធវើលឡើងសរមាប់ផលិតរមមវ ិលជុំ តមឆ្បំលដលមានអតិ ផល ឧ. រុរជា
ខ តិ ឬការ
ដំ ណាំលរចើនមុ ខលៅរបុងឆ្បំ លដាយអាស្ស័យលលើការវាយតនមលហានិភ័យននលសណារ ីយ៉ូផលិ
តរមម។
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7.3.5.

ពិ ធីសារសរមាប់ ទសសនរិចចវាយតនមល/អលងាត

ICS

រតូវរួមមានចំណ្ុចដូ ចខាង

លរកាម៖



ការវាយតនមលលលើលរខខណ្ឍរសិលអរូ ឡូសុីរបស់រសិដាឌន ឧ. ការែូរលរចាះ
ការអភិររសទីជរមរ



ទសសនរិចចទីតំងមិនលមនសរ ីរាងគលដើមផីលផធៀងផ្ទធត់ ថ្លតើ មានផលិតរមមស្សប
លដរឬលទ



ការលធវើបចចុបផនបភាពរបូហាវល់រសិដាឌន លផនទី ដំណាំលៅរបុងទី តំង



ការវាយតនមលតំបន់ រទនាប់



ការលផធៀងផ្ទធត់ ការាន់សាមនការរបមូ លផល និ ងការលរ់



ការពិ និតយលមើ លរបលភទ និងបរ ិមាណ្ធាតុចូលលដលានលរបើ រាស់



ការវាយតនមលហានិភ័យននការឆលងលលើទីតំង/ដំណាំពីការលរបើរាស់សារធាតុ
ហាមឃាត់ លៅរបុងទី តំងលៅជិ តខាង (ខាងរបុង & ខាងលរៅ) ពី របភពទឹរ
ធាតុ ចូលលដលានលរបើ រាស់ ការលរបើ រាស់សមាាររួមគាប និ ងការចាត់ លចង


7.3.6.

ការលផធៀងផ្ទធត់ រំណ្ត់ រតននការសមាអត (របសិនលបើពារ់ ព័ន)ន

រាយការណ្៍សឋីពីទសសនរិ ចច ICS (រសិដាឌន/ការចាត់ លចង) គួ រលតមានព័ ត៌មាន

រគប់ រគាន់លដើមផីរំណ្ត់ អនុលលាមភាពលៅនឹ ងសថង់ដារ រួមមានជាអាទិ៍ដូចខាងលរកាម៖



ទី តំង ចមាារ និងទីរលនលងលដលានទសសនរិចច



ការវាយតនមលលរខខណ្ឍរសិលអរូ ឡូសុីរបស់រសិដាឌន ឧ. ការែូរលរចាះ ការ
អភិររសទីជរមរ



ការផ្ទលស់បូររបូ
ឋ
ហាវល់អងគភាព លផនទី តំ បន់ រទនាប់



លរខខណ្ឍននតំ ណាងលដលានដាំដុះលៅរបុងទី តំង និងតំបន់រទនាប់



សតវលិត
អ ចនរង ការរាលដាលជំ ងឺ និងវ ិធានលដលានអនុវតថ



ការា៉ ន់ សាមន និងការលរ់



របលភត

និងបរ ិមានធាតុចូលលដលានលរបើ រាស់

រួមទំងសារធាតុ លដល

ានដាំដុះ
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ការវាយតនមលហានិភ័យននការឆលងលលើទីតំង/ដំណាំពីការលរបើរាស់សារធាតុ
ហាមឃាត់ លៅរបុងទី តំងលៅជិ តខាង (ខាងរបុង & ខាងលរៅ) ពី របភពទឹរ
ធាតុ ចូលលដលានលរបើ រាស់ ការលរបើ រាស់សមាាររួមគាប និ ងការចាត់លចង

7.3.7.

ទណ្ឍរមមរតូវលតមានសមាមារតលៅនឹ ងសាទនទមងន់ននការមិ នអនុ លលាម និងរតូវ

លតអនុ វតថឲ្យមានរបសិទនភាព និងលសមើភាព។
7.3.8.

រររមរបតិបតថិរររតូវលតររារាយការណ្៍ររណ្ីននទណ្ឍរមមទំងអស់លដលាន

អនុ វតថ រួមមានដូចខាងលរកាម



រំ ណ្ត់ សមាជិរ/អងគភាពលដលរតូវទណ្ឍរមម



លរខណ្ៈននការមិ នអនុលលាមតម



លរខណ្ៈននទណ្ឍរមម



កាលបរ ិលចឆទ & រយៈលពលអនុវតថ (របសិនលបើ ពារ់ ព័ន)ន



សមាជិ រលឆលើយតបលៅនឹងទណ្ឍរមម



លសចរឋីសលរមចននទណ្ឍរមម និងកាលបរ ិលចឆទននការឲ្យដំ លណ្ើរការលឡើងវ ិញ
(របសិនលបើ ពារ់ព័ន)ន

7.3.9.

រររមរបតិបតថិរររតូវលតចងររងរាយការណ្៍របចាំឆ្បំ លដលរតូវរួមមានព័ត៌មាន

ដូ ចខាងលរកាម៖



លធវើបចចុបផនបភាពសាទនភាព
រគប់ រគងរបស់រររម



លធវើបចចុបផនបភាពសាទនភាព

និ ងការផ្ទលស់បូរចំ
ឋ លពាះរចនាសមព័នន

&

ថ្បរ់

និ ងបញ្ញ
ា លដលលរើ តលឡើងពីផលិតរមម

ការ

ចាត់ លចង ការលធវើទីផារ និ ងការលរ់



លធវើបចចុបផនបភាពសាទនភាព និ ងការផ្ទលស់បូរលលើ
ឋ
សមាជិរភាពរររម & អងគភាព
រួមទំងបញ្ញ
ា លដលលរើតលឡើងលចញពី ការចាត់ លចងសមាជិ រភាព

និ ងការ

បណ្ុឋ ះបណា
ឋ ល



លធវើបចចុបផនបភាពសាទនភាព និ ងការផ្ទលស់បូរលលើ
ឋ
ថ្បរ់ រគប់ រគង & នីតិវ ិធី ICS

រួមទំងការបណ្ុឋ ះបណា
ឋ ល ការរគប់ រគងទំ នាស់ផលរបលោជន៍ និងបញ្ញ
ា
លដលលរើ តលចញពី ការអនុវតថ ICS
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លធវើបចចុបផនបភាពសាទនភាព

និ ងការផ្ទលស់បូរលលើ
ឋ
ការវាយតនមលហានិភ័យ

ឧ.

ការរំ ណ្ត់ លរគាះថ្បរ់ ហានិ ភ័យលដលអាចលរើតលឡើង វ ិធានការបង្ការ និង
កាត់ បនទយហានិ ភ័យ



លធវើបចចុបផនបភាពសាទនភាពលលើការមិ នអនុ លលាមភាព និ ងទណ្ឍរមមលដលាន
អនុវតថ

7.4. អធិការរិចចពីខាងលរៅ
7.4.1.

អធិ ការរិចចលលើរររម រតូវលតអនុវតថលដាយ CB ោ៉ ងលហាចណាស់មង
ឋ របុងមួ យឆ្បំ

7.4.2.

ទសសនរិចចអធិ ការរិ ចរច តូវរួមបញ្ូច លទំងអធិ ការរិ ចស
ច រមាប់ អនុ លលាមភាពតម

លរខខណ្ឍតរមូវននវ ិធី លដលពារ់ ព័នន និ ងការវាយតនមលរបសិទនភាពនន ICS
7.4.3.

អធិ ការរិចចរតូវលតដារ់បញ្ូច លនូ វការពិ និតយលមើ លលលើគំរស
ូ មាជិ ររររម

7.4.4.

ចំ នួនគំរស
ូ មាជិររររម

រតូវលតលផអរលលើចំណាត់ ថ្បរ់ហានិ ភ័យននរររម

លដាយ

ពិ ចារណាលលើទិដឌភាពដូចខាងលរកាម៖



ចំ នួនអងគភាពសមាជិរលៅរបុងរររម



ររមិ តរបហារ់ របលែលននរបព័ នផ
ន លិតរមម/ចាត់ លចងលរកាមការបញ្ញ
ជ រ់



ចំ លណ្រអងគភាពសមាជិរលៅតមទី តំងភូមិសាស្រសថ



រំ ណ្ត់ទីតំងលលើអងគភាពផលិតរមម ឧ. ទី តំងលៅជិ តនឹ ងហានិភ័យននការ
ឆលង



ភាពខុ សគាបននគុ ណ្តនមលលដលានផឋល់សរមាប់ រសិផល/ផលិតផលសរ ីរា
ងគរបស់សមាជិរពីរសិផល/ផលិតផលមិ នលមនសរ ីរាងគ



ភាពខុ សគាបលៅរបុងការផលិត/ការចាត់ លចងរសិផល/ផលិតផលលរកាមការ
រគប់ រគងសរ ីរាងគពីការរគប់រគងមិនលមនសរ ីរាងគ



អតទិភាព និ ងនលលចំណាយលលើការលរបើរាស់ថ្បំគីមីរសិរមម



វតថមានផលិតរមម/ការចាត់លចងស្សបគាប



លរខណ្ៈននអងគភាពរររម
ានបលងាើតលឡើង

ឧ.

សវ័យលរៀបចំ ជាមួយនឹ ងថ្បរ់ ដឹរនាំឃុំលដល

លដលចូ លរួមលៅរបុងសរមមភាពសងគម

វបផធម៌

និង

សមាគមន៍ ឬរគាន់លតជាការលរៀបចំ ការរសិរមមតមរិ ចចសនានីមួយៗ
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បទពិ លសាធន៍ និងចំលណ្ះដឹ ងសមាជិ រភាពរររមអំពីផលិតរមម/ការចាត់ លចង
រសិផល/ផលិតផលសរ ីរាងគ។



ការផ្ទលស់បូរលម
ឋ ី ៗលលើការរគប់ រគងរររម និងផលរបររបស់សមាជិ រ



ការបលងាើតថ្បរ់ រគប់រគប់ ICS និងនីតិវ ិធី ធនធាន និងបុគគលិរអតទិភាព

 លទនផលននការវាយតនមលហានិភ័យ ICS

7.5. លរខណ្ៈវ ិនិច័យ
ឆ សរមាប់ អធិការរិ ចចពីខាងលរៅ
7.5.1.

ចំ នួនអបផបរមាននទំ ែំគំររូ តូវលតគណ្នាលដាយដារ់ឫសកាលរ ៉ n លដល n គឺ ជា

ចំ នួនសរុបននសមាជិររររម ឬ 10 លដលខពស់ជាងលនះ។
7.5.2.

ររណ្ីគំ រគ
ូ ួ រលតលរជើ សលរ ើសលដាយលផអរលលើការរួមបញ្ូច លគាបននការវាយតនមលលដាយ

លចាះ និងការវាយតនមលលដាយលផអរលលើហានិ ភ័យ រួមមានជាអាទិ៍៖



ការដារ់ បញ្ូច លគាបរវាងសមាជិ រលមី និ ងសមាជិ រចាស់



ការរគបដណ្ឋប់លលើទីតំងភូ មិសាស្រសថននរបតិបតថិការរបស់រររម

&

ទី តំង

លរកាមទំ នួល ខុ សរតូវរបស់សមាជិ រ ICS



ការរគបដណ្ឋប់ននលខសសង្កវរ់ ផលិតផលលលើរបលភទដំ ណាំ និ ងរបតិបតថិការ
ចាត់ លចង

7.5.3.



ការតមដានវ ិធានការលរតរមូវជារ់ លារ់



ហានិ ភ័យលដលានរំណ្ត់

ទសសនរិចចវាយតនមល ICS លដលចងររងឯរសារ រតូវលធវើលឡើងោ៉ ងលហាចណាស់

ឲ្យានចាប់ពីមង
ឋ លឡើងលៅរបុងមួ យឆ្បំលដាយអនុ លលាមតមនី តិវ ិធី សរមាប់ សមាជិ ររររម
ទំងអស់
7.5.4.

ទសសនរិចចវាយតនមល/អលងាត ICS រតូវលតលធវើលឡើងលៅលពលរបមូ លផល/ចាត់ លចង

លដលមានផលិតរមមស្សបគាប (ឧ. សរ ីរាងគ & សទិតរបុងដំ ណារ់ បំលលង ឬរមមវ ិធី បញ្ញ
ជ រ់ សរ ី
រាងគខុសគាប) លដើ មផីរំណ្ត់ការរបមូ លផល និងការចាត់ លចងផលិតផលដាច់លដាយលឡរ។
ទសសនរិចចវាយតនមល/អលងាត ICS
7.5.5.

លទនផលគំ រនូ នអធិ ការរិចព
ច ី ខាងលរៅគួរលតឆលុះបញ្ញ
ច ង
ំ នូ វលទនផលរបហារ់

របលែលលៅនឹងលទនផលទសសនរិចចវាយតនមល/អលងាត

លដលានអនុ វតថលដាយមានឯរ

សាររណ្ី ICS។
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7.5.6.

ឧទែរណ្៍ននការមិ នអនុ លលាមតមរតូវានលដាះស្សាយលដាយសមស្សប

លដាយ ICSលដាយស្សបតមលគាលនលោាយ និងនីតិវ ិធី លដលានចងររងឯរសារ។
7.5.7.

ICS

ររារំ ណ្ត់ រតឲ្យានរគប់ រគាន់ លដើមផីសរមបសរមួលតុ លយភាពមា៉ សរបស់

សមាជិរ នី មួយ និងការតមដានរតឡប់ លលើផលិតផលលៅលពលចាំាច់។
7.5.8.

ការលធវើសវនរមមសារសីលដាយបុ គគលិរទី តំង

ICS គួរលតអនុវតថលដាយស្សបតម

ជាមួ យនឹងអធិ ការរិ ចព
ច ី ខាងលរៅគំ រ។
ូ
7.5.9.

បុ គគលិរ ICS រតូវមានចំ លណ្ះដឹ ងលអអំពីសង
ឋ ់ ដារ និងលរខខណ្ឍតរមូវសរមាប់ការ

បញ្ញ
ជ រ់លដលពារ់ ព័ន។
ន
7.5.10. ទំ នាស់ផលរបលោជន៍ រវាងបុ គគលិរ

ICS

និ ងសមាជិ ររររមរតូវរគប់ រគងឲ្យមាន

របសិទនភាព និងចងររងជាឯរសារ។
7.5.11. សមាជិ ររររមយល់ដឹងអំពីសង
ថ ់ ដាររសិរមមសរ ីរាងគ

បទបផញ្ដតិ ពា
ថ រ់ព័នន

និ ង

លរខខណ្ឍតរមូវសរមាប់ ការបញ្ញ
ជ រ់ ។
7.5.12. ទំ នារ់ទំនងរវាងរបតិបតថិរររររម/ថ្បរ់ រគប់រគង

និងសមាជិរ

រតូវមានភាព

លសាមះរតង់ និ ងមិនមានទំនាស់នឹងគាប។
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ឧបសមព័នន

ឧបសមព័នន 1៖ បញ្ជីល្មះជី លដលានអនុ ញ្ញដត និ ងសមាសភាគបលងាើនជី វជាតិដីសរមាប់
ផលិតរមមដំណាំអាហាររសិរមមសរ ីរាងគ។
ឧបសមព័នន 2៖ បញ្ជីល្មះថ្បំការពារដំណាំលដលានអនុ ញ្ញដត រុរន
ខ ិ យតររ និងរបរពឹ តរ
ថ មម
រគាប់ ពូជសរមាប់ ផលិតរមមចំណ្ីអាហារសរ ីរាងគ
ឧបសមព័នន 3៖ បញ្ជីល្មះសារធាតុបលនទមលដលានអនុ ញ្ញដត សារធាតុជំនួយការលរនចប
សរមាប់ ផលិតរមមចំណ្ីអាហារសរ ីរាងគ
ឧបសមព័នន 4៖ បញ្ជីល្មះថ្បំសមាអតឧបររណ្៍ និ ងថ្បំសមាលប់ លមលរាគលដលានអនុ ញ្ញដត
លដលអាចប៉ ះពាល់លដាយផ្ទធល់ជាមួ យនឹងចំ ណ្ីអាហារ សរមាប់ផលិតរមមចំណ្ីអាហារសរ ីរា
ងគ
ឧបសមព័នន 5៖ លគាលការណ្៍លណ្នាំសរមាប់ ការវាយតនមលធាតុចូលបលនទមលលើរសិរមមសរ ីរាងគ
ឧបសមព័នន 6៖ លគាលការណ្៍លណ្នាំសរមាប់ ការវាយតនមលសារធាតុ បលនទម និងសារធាតុ
ជំ នួយការលរនចបសរមាប់ ការលរនចបសរ ីរាងគ
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ឧបសមព័នន 1៖ ជី និងសមាសភាគបលងាើនជីវជាតិដី
លសចរឋីពណ្៌នាសារធាតុ

លរខខណ្ឍលរបើ រាស់

លរខខណ្ឍតរមូវសមាសភាគ

i. របភពរុរខជាតិ និងសតវ
លាមរសតវ ជី ត ទឹរលនាមភរ់រាវសមងួ (រាប់បញ្ូច លទំង)
រំប៉ុស

ការលរបើ រាស់លាមរសតវមរពី រសិដាឌនលរាងចរររតូវាន
អនុញ្ញដតលុះរតលតវាានឆលងកាត់ការបំលបរធាតុជីវៈាន
លពញលលញប៉ូ លណាតះ (ឧការលធវើជីរំប៉ុស ./លលផឿង) និងរតូវ
មានការទទួ លសាគល់ពីអាជាញធរមានសមតទរិចច និងឬអងគ/
ភាពបញ្ញ
ជ រ់។ ប៉ុលនថការលរបើរាស់លាមរសតវរជូរ និងពពួរ
សតវសាលប់ (លដលានចិញ្ចឹមលៅរបុងរទរងដំលណ្ើរការលដាយ
ថ្មពលអាគុ យ) រតូវលគារពតមបទបផញ្ដ តិរ
ថ ុងរបលទស។
ប

ហាគណ្ូ

រតូវលតមានការទទួលសាគល់ពីអាជាញធរមាន
សមតទរិចច

លមៅ្ម លមៅសាច់ ឆអឹង លមៅឆអឹង
លមៅររចរ និងលសបង លមៅសាលប រតី និងផលិតផលរតី

រតូវលគារពតមបទបផញ្ដ តិរ
ថ ុងរបលទស
ប

លរាមចាម លរាម សរ់ និងផលិតផលទឹរលដាះលគា
អនុផលសតវ រុរខជាតិ ឬរបលភទសតវលដលអាចលរនចបបំលបប
ធាតុាន ឧ ចំណ្ីអាហារ ចំ ណ្ីសតវ .រគាប់ ធញ្ដ ជាតិ
សរមាប់លធវើលរបង រលនលងបិទស្សា លរាងចររបិទស្សា ភរ់ជី
មានជាតិ សារភរ់ជី ឬវាយនភ័ណ្ឍ/

អនុផលមិនគួ រមានរបភពពី GM លឡើយ។

(មិនរតូវានលធវើរបរពឹតិថរមមជាមួយនឹងសារធាតុបលនទម
សំលោគ)

អនុផលពីដូងលរបង ដូង និងរូកា (រាប់បញ្ូច លទំង ចលង្កាម
លផលលឈើ ស្សរីដូង សំបរ សំណ្លរាវលចពី លរាងចររលរបង
ដូង (ប៉ូម), លាប់កាកាវ និងសមផរលផលរកាវទលទ
សំណ្ល់ជាតិពុលដំ ណាំ និងរុរខជាតិ រុរខជាតិគរមបដី ជី
នបតង ចំលបើង azolla។
លឈើ សមផរលឈើ អាចម៍រណារ អាចម៍លឈើ លផះលឈើ ធយូង

មិនគួរលធវើរបរពឹតិថរមមគីមីសំលោគលឡើយ

Lignosulfonate កាល់សយូម

រតូវលតមានការទទួលសាគល់ពីអាជាញធរមាន

លឈើ ទឹរលរបងលឈើ /ឫសស

សារាយសមុរទ និង ផលិតផលសារាយសមុ រទ និងអនុ
ផល ពពួរសារាយ
លាប់

មិនរាប់បញ្ូច លនូវសារធាតុបលនទមសំលោគ អនុញ្ញដតសរមាប់
លតរគាប់ពូជ ជី រំប៉ុសម៉ូឌុលលរៀបជារទរង
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សថង់ដារសមាគមរសិរមមសរ ីរាងគរមពុជា (COrAA) សរមាប់ផលិតរមមសរ ីរាងគ
មិនអនុញ្ញដតសរមាប់ ជា សមាសភាគបលងាើនជីវជាតិដី
ការលរៀបចំរុរខជាតិ និងការទញយរ

មិនគួរមរជាមួយនឹងដំ ណាំ GM

ជីរំប៉ុសលធវើពីលរគឿងផសំលដលមានល្មះលៅរបុងឧបសមព័នន
សំណ្ល់ផសិតលដលានបំ លបរធាតុ មលមារពីពពួរដងាូវ
និងសតវលិត
អ និង ស៊ុបស្រសាថត vermiculture
ជីផ្ទអប់លៅរបុ

រតូវលតមានការទទួលសាគល់ពីអាជាញធរមាន

ងទីរររង ឬ ជីរំប៉ុស (ជីរំប៉ុសទីរររង) ពីរបភពដាច់ លដាយ

សមតទរិចច

លឡរ លដលរតូវានតមដានររលមើ លការឆលងសារធាតុ
សារពាងគកាយលដលលរើ តលឡើងលដាយជីវសាស្រសថធមមជាតិ ឧ.
ពពួរដងាូវ

ii. របភពលរ ៉

Slag មូលដាឌន

រតូវលតមានការទទួលសាគល់ពីអាជាញធរមាន

Calcareous និង មា៉ លញសយូម amendments

រតូវលតមានការទទួលសាគល់ពីអាជាញធរមាន

លមរំលារ រំលា maerl ដីស រំលារមានជាតិ សរា

រតូវលតមានការទទួលសាគល់ពីអាជាញធរមាន

សូលុយសយុងរលរ ីដកាល់សយូម

សរមាប់លតមរពីរបភពធមមជាតិប៉ុលណាតះ

រលរ ីដរំលារ

សរមាប់លតមរពីរបភពធមមជាតិប៉ុលណាតះ

Gypsum (កាល់សយូមស៊ុលផ្ទត)

សរមាប់លតមរពីរបភពធមមជាតិប៉ុលណាតះ

លម មា៉ លញសយូម kieserite និងអំបិល Epsom

សរមាប់លតមរពីរបភពធមមជាតិប៉ុលណាតះ

(ស៊ុលហាវតមា៉ លញសយូម)

លមីប៉ូតស អំបិលប៉ូតសយូមលរ ៉ (ឧ. kainite, sylvinite)
ស៊ុលផ្ទតប៉ូ តស (ឧ. patenkali)

រលរ ីនតិចជាង 60%
ទទួលានពីនីតិវ ិធី រប
ូ សាស្រសថ ប៉ុលនថមិនានចរមាញ់លដាយ
ដំលណ្ើរការគីមីលដើមផីបលងាើនសូលុយសយុងរបស់វាលឡើយ

សាពន់ធ័រ

អនុញ្ញដតរបសិនលបើមរពីរបភពធមមជាតិ

កាត់មយូមមិ នគួរលលើសពី 90mg/kg P2O5

ផូសាវតធមមជាតិ ឧលមផូសាវត .
លម Pulverized លមៅលម
ឥដឌ (ឧ. bentonite, perlite, vermiculite, zeolite)
សូដយូមរលរ ីដ

សរមាប់លតអំបិលលរ ៉ប៉ុ លណាតះ

ធាតុតិចតួច (ឧ. បរ ទង់លដង លដរ ម៉ង់កាលណ្ស ម៉ូលីប

រតូវលតមានការទទួលសាគល់ពីអាជាញធរមាន

លដនស័ងាសី)

Stillage និង stillage extract
ផូសាវតកាល់សយូមអាលុយមី ញូ ៉ម

មិនរាប់បញ្ូច ល អាម៉ូញូ ៉ម stillage

កាត់មយូមមិ នគួរលលើសពី 90mg/kg P2O5

iii. មីរររបជី វសាស្រសថ

អនុផលអាចលរនចបបំលបបធាតុ ានលដលមានរបភពពី មី
រររប ឧអនុផលននដំ លណ្ើរការបិទស្សា ឬលរាងចររបិទ .
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សថង់ដារសមាគមរសិរមមសរ ីរាងគរមពុជា (COrAA) សរមាប់ផលិតរមមសរ ីរាងគ
ស្សា
ការលរៀបចំមីរររបជីវសាស្រសថលដាយលផ្ទឋតលលើសារពាងគកាយ
លរើតលឡើងលដាយធមមជាតិ

iv. លផសងៗ
ការលរៀបចំ Biodynamic
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សថង់ដារសមាគមរសិរមមសរ ីរាងគរមពុជា (COrAA) សរមាប់ផលិតរមមសរ ីរាងគ

ឧបសមព័នន 2៖ បញ្ជីល្មះថ្បកា
ំ រពារដំណាំលដលានអនុញ្ញដត រុរន
ខ ិយតររ និងរបរពឹតិថ
រមមរគាប់ពូជសរមាប់ផលិតរមមចំណ្ីអាហារសរ ីរាងគ
លសចរឋីពណ្៌នាសារធាតុ

លរខខណ្ឍលរបើ រាស់

លរខខណ្ឍតរមូវសមាសភាគ
I. ថ្បំការពារដំ ណាំ
គីធីន nematicides
ដីកាលែវ
លម៉ៅ Corn gluten
អាសុីតធមមជាតិ (ឧ. ទឹរលខបះ)
ការលរៀបចំ /ផលិតផលពី Neem (Azadirachta spp.)
ផលិតផល Fermented Aspergillus
ដូងលរបង
ការលរៀបចំរុរខជាតិធមមជាតិ ដូ ចជា លមៅរគាប់ លត ការទញ
យរលរបងពីរនធុយរតី

រុរខជាតិ សរមាប់បលណ្ឋញសតវលិត
អ ដូចជា fermented
plant juice, marigold
ការលរៀបចំ Chrysanthemum cinerariaefolium.

ហាមបលនទម Piperonyl butoxide សំលោគលៅលលើការលរៀបចំ
Chrysanthemum

ការលរៀបចំ Quassiaamara
ការលរៀបចំ Rotenone ពី Derris elliptica, Lonchocarpus,
Thephrosia spp.)
ការលរៀបចំពី Ryaniaspeciosa
Spinosad

សារធាតុ លនះគួរលតលរបើ រាស់លៅរបុងវ ិធី សាស្រសថមួយលដើមផី
ការពារការែូរចូលលៅរបុងផលូវទឹរ

រតូវមានការទទួ លសាគល់ពីអងគភាពបញ្ញ
ជ រ់ ឬអាជាញធរ
អាចលរបើរាស់ានលរតលតមានវ ិធានកាត់បនទយហានិភ័យ
ចំលពាះា៉ រា៉ សុីតតយ និងលដើមផីកាត់បនទយហានិភ័យននការ
សាុំ
រតូវការ លវជជបញ្ញ
ជ និងអរតលរបើរាស់លដលទទួ លសាគល់
លដាយអងគភាពបញ្ញ
ជ រ់ ឬអាជាញធរ

Sabadilla1
លតថ្បំជារ់ (នីរូទីនសុទនរតូវានហាមឃាត់ )

រតូវលតមានរតូវលតមានការទទួ លសាគល់ពីអាជាញធរមាន

រលរ ីដរំលារ

1

Sabadilla ទញលចញពីគរគាប់ពូជ Sabadilla lily – រុរខជាតិមានលដើមរំលណ្ើតពី អាលមរ ិរខាងតផូង។
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សថង់ដារសមាគមរសិរមមសរ ីរាងគរមពុជា (COrAA) សរមាប់ផលិតរមមសរ ីរាងគ
អំបិលទង់លដង (ឧ. ស៊ុលផ្ទត អុីរដររសុីត oxychloride,

រតូវការ លវជជបញ្ញ
ជ និងអរតលរបើរាស់លដលទទួ លសាគល់

octanoate, សាពន់អ៊ុរសុីត លាយ Bordeaux និងលាយ

លដាយអងគភាពបញ្ញ
ជ រ់ ឬអាជាញធរ។

Burgundy

របុងររណ្ីលដលថ្បំការពារផសិតរតូវានលរបើ រាស់រុងវ
ប ិធី
សាស្រសថមួយលដលកាត់បនទយការរបមូលផឋំុ
ជាតិទង់លដងលៅរបុងដី។
អាជាញធរមានសមតទរិចចគួរលតរំណ្ត់ររមិតសរមាប់ ការលរបើ
រាស់អតិបរមាលលើររមិតបលនទមលដាយពិ ចារណាលលើរបលភទ
សាទនភាព pedo-climatic ននដំណាំ និងការវាយរបហារ
លដាយជំងឺតមកាលលវលា។

ដី Diatomaceous

រតូវលតមានការទទួលសាគល់ពីអាជាញធរមាន

លរបងលរ ៉ភលឺ (ា៉ រា៉ ែវីន)

រតូវលតមានការទទួលសាគល់ពីអាជាញធរមាន

សាពន់ធ័ររំលារ (កាល់សយូម polysulfide(
សូដយូម bicarbonate

កាល់សយូមអុីរដររសុីត (hydrated lime)
ប៉ូតសយូម bicarbonate

ប៉ូតសយូមលពម៉ង់ការណាត
លដរផូសាវត

អាសុីតកាល់សយូម (Quicklime)

សាពន់ធ័រ (របុងទរមង់ជាសមាសភាគ)

លរបើ រាស់សរមាប់លតលផបររុរខជាតិមានឫសដុះផុតពីដី
ប៉ុលណាតះ
រតូវលតមានការទទួលសាគល់ពីអាជាញធរមាន
រតូវលតមានការទទួលសាគល់ពីអាជាញធរមាន
ទរមង់លផសងលទៀតរតូវលតមានការទទួ លសាគល់ពីអាជាញធរមាន

ការលរៀបចំ Fungal (ឧ. Metarhizium annisoplea,
Trichoderma harzanum, Beauveria bassiana)
ការលរៀបចំ ារ់លតរ ី (ឧ. Bacillus thuringiensis, spinosad)
ការបលញ្ចញា៉ រា៉ សុីត (ឧ. Trichogramma sp.) សតវរ ំពា (ឧ.
អលណ្ើឋ រមាស សតវរនធុំរយ
ុ តូ ច (earwig) និង លឡសវ ីង
)lacewing () និងសតវលិត
អ លដលានសមាលប់

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

គួរលតមានរបភពពីធមមជាតិ

សាពន់ធ័រឌីអ៊ុរសុីត
ការរគប់រគងរលដឋ
ការលរៀបចំ តមលបបរបនពណ្ី (ននលរខណ្ៈគីមីមិនលមន
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សថង់ដារសមាគមរសិរមមសរ ីរាងគរមពុជា (COrAA) សរមាប់ផលិតរមមសរ ីរាងគ
សំលោគ) លដាយលផអរលលើផលិតផលធមមជាតិ
វ ីធីសាស្រសថរូបសាស្រសថ (ឧ. អនាធរ់ររូមា៉ទីរ អនាធរ់លមកានិច
លរបងលរ ៉

រតូវលតមានការទទួលសាគល់ពីអាជាញធរមានសមតទរិចច

រុរខជាតិគរមបដី (រាប់បញ្ូច លទំង រុរខជាតិគរមបដី ផ្ទលសធីរ)
សុទន

ការបលញ្ចញជាតិញី និងការទញយរ
ការលរៀបចំលដាយលផអរលលើ metaldehyde លដលមានសារ
ធាតុបលណ្ឋញសតវលិត
អ លលើសតវខពស់ជាង

លរបើ រាស់លតលៅរបុងអនាធរ់ និ ង dispensers លតប៉ុ លណាតះ
ដ៏រាបណាលរបើ រាស់លៅរបុងអនាធរ់

II. រុរខនិយតររ
ការលរៀបចំ Algal ឧ. (Chlorella)
ការរលរៀបចំ សតវ និងលរបង ឧ. ការទញយរពី រតី
ររមួនឃមំុ

ផលិតផលទឹរលដាះលគា (ឧ. ទឹរលដាះលគា កាលសអុី ន)
ការទញយរសារាយសមុរទ លម៉ៅសារាយសមុរទ
សារាយសមុរទ
Gelatine
Lecithin
ការទញលចញពីផសិត (ផសិត Shiitake)
Propolis
លអទីលឡន

សរមាប់ការលរបពណ្៌ពី នបតងរបស់ររូចឆ្មសរមាប់ ការពារ
រុយលផលលឈើ និងជាថ្បជំនួយលចញផ្ទាសរមាប់ មាបស់។
ថ្បំរាង
ំ ការដុះសរមាប់ដំឡូង និងខធឹមារាំង៖ រតូវមានការ
ទទួលសាគល់ពីអងគភាពបញ្ញ
ជ រ់ ឬអាជាញធរ សរមាប់ការ
ការពារដំ ឡូង និងខធឹមារាំងលដលសថុរទុ ររុំឲ្យដុះ លៅលពល
លដលរបលភទលដលមានលរខណ្ៈចរ ិតរយៈលពលលវងអត់មាន
ឬរបលភទទំងលនះ មិនសមស្សលៅនឹងលរខខណ្ឍដាំរុងមូ
ប
ល
ដាឌន។
រតូវលតលរបើរាស់លៅរបុងលរខណ្ៈមួយលដលកាត់បនទយការ

របឈមរបស់របតិបតថិររ និងបុគគលិរសរមាប់ការបនធំុ លផលឃីវ ី
លចរ និងលផលលឈើ រតូវពិចលផសងលទៀត។
កាបូណាតអុីរដូលសនប៉ូ តសយូម

III. របរពឹតិថរមមរគាប់ពូជ

លផះលឈើ
ឥដឌ (ឧ. bentonite, perlite, vermiculite, zeolite)
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សថង់ដារសមាគមរសិរមមសរ ីរាងគរមពុជា (COrAA) សរមាប់ផលិតរមមសរ ីរាងគ
សុីលីកាត (ឧ. សុីលីកាតសុដយូម កាវតស៍)
កាបូនឌីអុរសុីត និងហាគសនី រតូលសន
អាល់រុលលអទីល
IV. រុរខនិយតររ និងរបរពឹតិថរមមរគាប់ពូជ
លម៉ៅលរ ៉ លដ៉លម))
V. របរពឹតិថរមមថ្បការពារដំ ណាំ និងរគាប់ ពូជ
សតវលិត
អ ល្មលលដលនឹងរតូវលរបើរាស់លផធរលរកាមរបលភទ
ថ្បំការពារដំ ណាំ
អំបិលសមុ រទ និងទឹរអំបិល
VI. ថ្បំការពារដំណាំ រុរខនិយតររ និងរបរពឹតិថរមមរគាប់ពូជ
ការលរៀបចំ ថ្បំលមម និង ជីវឌី ណាមិច
សូដា
សតវលិត
អ ល្មលសាលប់ លមលរាគ
ការលរៀបចំ ការពាាល Homeopathic និង Ayurvedic
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សថង់ដារសមាគមរសិរមមសរ ីរាងគរមពុជា (COrAA) សរមាប់ផលិតរមមសរ ីរាងគ

ឧបសមព័នន 3. បញ្ជីល្មះសារធាតុបលនទមលដលាន អនុញ្ញដត សារធាតុជំនួយការលរនចប
សរមាប់ផលិតរមមចំណ្ីអាហារសរ ីរាងគ
INS
INS 170i

Application/Conditions
កាល់សយូំកាបូ ណាត

INS 181

តមីន

ស្សា

INS 184

អាសុីតតមិច

ស្សា អាសុីតលរចាះ

INS 220

ស៊ុលែវ័រអ៊ុ រសុីត

ស្សា

INS 224

ប៉ូតសយូម metabisulphite

ស្សា

INS 270

អាសុីតឡាទិច

INS 290

កាបូនឌីអុរសុីត

INS 296

អាសុីតមា៉ លិច (DL-)

INS 300

អាសុិត Ascorbic

លផលលឈើ បលនល/

INS 306

Tocopherols

រំហាប់ធមមជាតិចរមរះ

Lecithin

ទទួលានលដាយមិនលរបើរាស់ bleaches និងធាតុ រ ំលាយ

INS 322

សរ ីរាងគ
*សរមាប់ លតផលិតផលពី សតវប៉ុលណាតះ

INS 327
INS 330

ទឹរលផលលឈើ បលនល//ទឹរបលនល & ផលិតផលបលនលលលផើង

អាសុីតសុីរទិច

មិនលលើសពី 1 gram/liter. ផលិតពីលលផឿងមី រររប
សារធាតុ carbohydrate

INS 331i

*សរមាប់ លតផលិតផលពី សតវប៉ុលណាតះ

INS 332i

*សរមាប់ លតផលិតផលពី សតវប៉ុលណាតះ

INS 333

កាល់សយូមសុីរតត

INS 334

អាសុីត Tartaric

ស្សា

INS 335

សូដយូម tartrate

នំ/នំប៊ីសី/គ នំលផអម

ប៉ូតសយូម tartrate

ធញ្ដ ជាតិ /នំ/នំប៊ីសីគ/នំលផអម

INS 335ii
INS 336

*ដារ់បញ្ូច លលៅរបុង INS 335

ប៉ូតសយូម tartrate

E337

កាល់សយូមផូសាវត

INS 341

[monobasic; dibasic;

ធញ្ដ ជាតិ សរមាប់លតការបលងាើនមសំប៉ុលណាតះ

tribasic]
INS 342

អាម៉ូ ញូ ៉ម ផូសាវត

INS 400

អាសុីត Alginic

INS 401

សូដយូម alginate

INS 402

ស្សា រតឹមលត 0.3 gm/l ប៉ុលណាតះ

ប៉ូតសយូម alginate
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សថង់ដារសមាគមរសិរមមសរ ីរាងគរមពុជា (COrAA) សរមាប់ផលិតរមមសរ ីរាងគ
INS 406
INS 407
INS 410
INS 412
INS 413

Agar
Carrageenan
Locust bean gum
Guar gum
Tragacanth gum

INS 414

Arabic gum

នំលផអម/ផលិតផលទឹ រលដាះលគា/ផលិតផលមានជាតិខាលញ់ /ស៊ុត

INS 415

Xanthan gum

លផលលឈើ បលនល/នំ /នំប៊ីសីគ

INS 416
E418

Karaya Gum
Gellan gum

INS 422

Glycerol

INS 428

Gelatin
Pectins

INS 440
INS 500
INS 500iii
INS 501i
INS 503
INS 503ii
INS 504
INS 504ii
INS 508

រមមវ ិធីទទួ លសាគល់គុណ្ភាព IFOAM

ទទួលានពីរបភពរុរខជាតិ ានលរបើរាស់ជាភាបរ់ ង្ករចមលងសរមាប់ ការ
ទញយររុរខជាតិ
ផលិតរមមសរា ទំ ពារ

សូដយូមកាបូ ណាត

នំ/នំបី៊សី/គ នំលផអម [សារស]

ប៉ូតសយូមកាបូណាត

ធញ្ដ ជាតិ /នំ/នំប៊ីសីគ/នំលផអម, [លផលលឈើ បលនល//ស្សា]

អាម៉ូ ញូ ៉ម កាបូ ណាត

ធញ្ដ ជាតិ /នំ/នំបី៊សីគ/នំលផអមលរបើ រាស់ជាភាបរ់ ង្ករលធវើឲ្យលឡើងលម

អាម៉ូ ញូ ៉ម កាបូ ណាត

ធញ្ដ ជាតិ /នំ/នំប៊ីសីគ/នំលផអម លរបើរាស់ជាភាបរ់ ង្ករលធវើឲ្យលឡើងលម

មា៉ លញសយូម កាបូ ណាត

ធញ្ដ ជាតិ /នំ/នំប៊ីសីគ/នំលផអម

ប៉ូតសយូមរលរ ីដ

សរមាប់លតលផលលឈើ និងបលនលកាលលសស និងរំប៉ុង ទឹររជល់ និងមា៉ សសាថត

មា៉ លញសយូមរលរ ីដ

ទញលចញពីទឹរសមុ រទ សរមាប់ផលិតផលសលណ្ឋរលសៀង

កាល់សយូមរលរ ីដ

សលណ្ឋរលសៀង/លផលលឈើ បលនល/

INS 513

អាសុិតស៊ុលែវ័រ

សារស ការលរតរមូវ pH ននទឹ រ

INS 516

កាល់សយូមស៊ុលផ្ទត

ពីរបភពលរ ៉ ភាបរ់ ង្ករបងារ

INS 509
INS 511

INS 517
INS 524
INS 526
INS 551
INS 553

អាម៉ូ ញូ ៉មស៊ុលផ្ទត

សូដយូមអុី រដររសុីត

កាល់សយូមអុីរដររសុីត

សុីលីរូនឌី អ៊ុរសុីត (សុីលី

លផលលឈើ បលនល/ស្សា

កា)

INS 558

Talc
Bentonite

E575

Glucono delta-lactone

INS 901

ររមួនឃមំុ

INS 903
INS 938

ស្សា ររមិតរតឹ មលត 0.3 mg/l ប៉ុលណាតះ

INS 941

Carnauba wax
Argon
នីរតូលសន

INS 948

អ៊ុរសីលសន
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លផលលឈើ បលនល/
ផលិតរមមលដាយអ៊ុរសុីតរមម D-គលុយរូសជាមួ យនឹងទឹរbromine រតូវាន
ហាមឃាត់ *សរមាប់ ការលផធៀងផ្ទធត់
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សថង់ដារសមាគមរសិរមមសរ ីរាងគរមពុជា (COrAA) សរមាប់ផលិតរមមសរ ីរាងគ
កាបូនសរមម/ធយុង

សរមាប់លតមានរបភពពី ររ
ុ ខជាតិ។ សរមាប់ លតការលរបើ រាស់ជាអាសុីត
ចលរមាះប៉ុលណាតះ

សារធាតុចលរមាះគាមនអាលប
សថូ
Attapulgite
កាលសអុីន
សុីលុយរូ ស
ដី Diatomaceous

សារធាតុជំនួយលរនចបសរមាប់ លរបងរុរខជាតិ និងសតវ
ស្សា
លរបើ រាស់លៅរបុង regenerative casings ជាភាបរ់ង្ករលរគឿងបលនទម (លមពណ្៌
សមិនលមនរលរ ីន) និងសារធាតុចលរមាះ

លមសារ/ស្សា សារធាតុជំនួយចលរមាះចំណ្ីអាហារលតបុលណាតះ

Lysozyme ពណ្៌សននស៊ុត/
អាល់ប៊ុយមីន
Enzyme [Rennet; Catalase;

រតូវលតមានរបភពធមមជាតិ (រុរខជាតិអាចលរលរប មិនលមនជាតិពុល ផសិតមិន

Lipase; Pancreatin; Pepsin

លមន pathogenic ឬារ់ លតរ ីមិ នលមនpathogenic bacteria) និងមិនលមនផលិ

Trypsin]

តពី
GMOs. [ទញលចញពីសតវ]

លអតណ្ុល
លអទីលឡន
Ferrous ស៊ុលផ្ទត

លរបើ រាស់ជាធាតុ រ ំលាយ
លផលលឈើ លរបើ រាស់ជាភាបរ់ង្ករបនធំុ។ មានលតរបភពមិនលមនសំលោគប៉ុ លណាតះ
លដលរតូវានអនុញ្ញដត

សរមាប់ការចរមាញ់ជាតិលដរ ឬការពារការសឹរចំណ្ីអាហារលៅលពលតរមូវ
លដាយបទបផញ្ដ តិថ

ដារ់ពណ្៌ចំណ្ីអាហារ

ឧ. ពណ្៌លខៀវពីសឹរ
ល លឈើ លាះលចាល ពណ្៌ររែមពី hibiscus, និងពណ្៌

(របភពធមមជាតិ )

លលឿងពី from turmeric

Glycerides (mono និង di)

សរមាប់លរបើ រាស់លៅរបុងដុំ សមងួតអាហារ

Isinglass

ស្សា

Kaolin
សមផរសលណ្ឋរដី
មា៉ លញសយូម stearate

មា៉ លញសយូម ស៊ុលផ្ទត
មីររូសារពាងគកាយ

រតូវលតមិនលមនមានរបភពពី GMOs ចំណាត់ថ្បរ់ចំណ្ីអាហារ

រស់ជាតិធមមជាតិ
វ ីតមីនសារធាតុចិញ្ចឹម និង
លរ ៉
Perlite
ភាបរ់ង្ករលរតរមូវ pH [ឧ.
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លដាយអនុលលាមតមលរខខណ្ឍតរមូវចាំាច់
សរមាបលតសារធាតុជំនួយចរមរះលៅរបុងការលរនចបអាហារប៉ុលណាតះ
រតូវលតមរពី របភពធមមជាតិ
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សថង់ដារសមាគមរសិរមមសរ ីរាងគរមពុជា (COrAA) សរមាប់ផលិតរមមសរ ីរាងគ
អាសុីតសុីរទិច សូដយូម

bicarbonate, ឬ ទឹរលខបះ]
ប៉ូតសយូម អុីរដររសុីត
ប៉ូតសយូម iodide

ការលរតរមូវ pH
សរមាប់លតការបំលពញបលនទមអីយ៉ុតលដាយលោងតម លរខខណ្ឍតរមូវដាច់
ខាត
សរមាប់លតការបិតសាលរសញ្ញដ „ផលិតពីលរគឿងផសំសរ ីរាងគ‟

ការលរៀបចំ សមផរលឈើ
អំបិល

ពីរបភពសាអតលដាយគាមនការឆលង

អាសុីតសូដយូម

សរមាប់លតភាបរ់ ង្ករបងារប៉ុលណាតះ

pyrophosphate
លរបងរុរខជាតិ
ជ័រលឈើ
ផសិតដំលប

រតូវលតជាសរ ីរាងគមនុសសលរបើ រាស់។ មិនលមនសរ ីរាងគអាចលរបើាន របសិនលបើ
សរ ីរាងគអត់ មាន។ ហាមលធវើការដាំដុះលៅលលើ លបរតូលមកានិចស៊ុបស្រសាថត និង
ទឹរសំណ្ល់រាវស៊ុលែវីត។ ផសិតដំលបលឆអើលភលើង ដំ លណ្ើរការលឆអើមិនលមនសរ ីរាងគ
រតូវលតចងររងឯរសារ។
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សថង់ដារសមាគមរសិរមមសរ ីរាងគរមពុជា (COrAA) សរមាប់ផលិតរមមសរ ីរាងគ

ឧបសមព័នន 4៖ បញ្ជីល្មះថ្បស
ំ មាអតឧបររណ្៍ និងថ្បស
ំ មាលប់លមលរាគលដលានអនុញ្ញដត
លដលអាចប៉ះពាល់លដាយផ្ទធល់ជាមួយនឹងចំណ្ីអាហារសរមាប់ផលិតរមមចំណ្ីអាហារស
រ ីរាងគ
(សារធាតុ លដលប៉ះពាល់ជាមួ យនឹងចំណ្ីអាហារ)
អាសុីតអាលសទិរ

ការអនុ វតថលរខខណ្ឍ/
ភាបរ់ង្ករសមាអត

អាល់រុល ethyl (លអតណ្ុល)
អាល់រុល isopropyl (isopropanol)

ការសមាលប់ លមលរាគ

កាល់សយូមអុីរដររសុីត (slaked lime)
កាល់ស៊ូម hypochlorite

អាសុីតកាល់សយូម (quicklime)
រលរ ីដរំលារ (កាល់សយូម oxychloride
កាល់សយូមរលរ ីដ និងកាល់សយូមអុីរដររសុីត)
រលីរ ីដឌីអ៊ុរសុីត
អាសុីតសុីរទិច

ការសមាលប់ លមលរាគ ររមិតសំណ្ល់ជាតិ ពុលអតិបរមា ៖
0.4%
ភាបរ់ង្ករសមាអត
ការសមាលប់ លមលរាគ មិនរតូវលលើសររមិតសមាអតសំណ្ល់ជាតិ
ពុលននទឹរបរ ិលភាគសុវតទិភាពលឡើយ

Cyclohexylamine (BWA)

លរបើ រាស់សរមាប់លតលធវើជាសារធាតុបលនទមលធវើឲ្យទឹ រពុះ

Diethylamino លអតណ្ុល (BWA)

សរមាប់ការសមាលប់ លមលរាគលពលលវចខចប់ប៉ុលណាតះ

អាសុីតផមិ ច
អុីរដូលសន peroxide
អាសុីតឡាទិច

លរបើ រាស់សរមាប់លតលធវើជាសារធាតុបលនទមលធវើឲ្យទឹ រពុះ
សរមាប់ការសមាលប់ លមលរាគលពលលវចខចប់ប៉ុលណាតះ

ការសមាលប់ លមលរាគ

សារធាតុ ររ
ុ ខជាតិធមមជាតិ

សរមាប់លតលធវើជាសារធាតុបលនទមលធវើឲ្យទឹ រពុះសរមាប់ ការ

Octadecylamine (BWA)

សមាលប់ លមលរាគលពលលវចខចប់ប៉ុលណាតះ

អាសុីតអុរសាឡិច
អូសូន
អាសុីត Peracetic
អាសុីតផូ ស័រវ
សមាសភាគទញលចញពី ររ
ុ ខជាតិ
សូដយូមកាបូ ណាត
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លរបើ រាស់ជាសារធាតុ សមាលប់ លមលរាគលលើផធះប៉ះពាល់នឹង
ចំណ្ីអាហារ។ លរបើ រាស់លៅតមររមិត FDA។
សរមាប់លតឧបររណ្៍លរបើរាស់រុងផលិ
ប
តរមមផលិតផលទឹ រ
លដាះលគាប៉ុ លណាតះ
ភាបរ់ង្ករសមាអត
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សថង់ដារសមាគមរសិរមមសរ ីរាងគរមពុជា (COrAA) សរមាប់ផលិតរមមសរ ីរាងគ

ឧបសមព័នន 5៖ លគាលការណ្៍លណ្នាំសរមាប់ការវាយតនមលធាតុចូលបលនទមលលើរសិរមមសរ ី
រាងគ
សនិទនរមម
ធាតុ ចូលដលានលរបើ រាស់លៅរបុងរសិរមមសរ ីរាងគ រតូវលតលធវើការរតួតពិ និតយ និ ងវាយតនមលឲ្យាន
ចាស់លាស់ ថ្លតើ ពួរវាស្សបតមសឋង់ដារ COrAA លដរឬលទ ជាពិ លសសធាតុលផសងលទៀតលដល

មិ នមានល្មះលៅរបុងបញ្ជីសង
ថ ់ ដារ ឬបញ្ជីធាតុ ចូលលដលានអនុញ្ញដត COrAA ប៉ុ លនថផលិតររ
ចាំាច់ រតូវការលរបើវា។ ដូ លចបះ ផលិតរររតូវលធវើការរតួតពិនិតយ និ ងវាយតនមលធាតុចូលលនាះឲ្យាន
ែមត់ចត់ មុនលពលលរបើ រាស់។

មានលតធាតុចូលលដលស្សបគាបជាមួ យនឹងលគាលការណ្៍លណ្នាំ

លនះប៉ុ លណាតះលដលអាចទទួលានការអនុ ញ្ញដតពី COrAA ។
និយមន័យ
ធាតុ ចូលសំលដដល់ផលិតផលលដលលរបើ រាស់លៅរបុងផលិតរមមសរ ីរាងគ ដូចជា ជី ថ្បំសមាលប់
សតវលិត
អ ចនរង និ ងសារធាតុ មានរបសិទនភាពលផសងលទៀតលដលមានរបភពពីធមមជាតិ ។
វ ិធីសាស្រសថវាយតនមល
1. ព័ត៌មាន ឬឯរសារ
ផលិតរររតូវលតរបមូ លឯរសារពារ់ព័នន
ន ឹងវតទុធាតុ លដើម

សមាសភាគ

ការលរនចប

និង

ទិ នន
ប ័ យពារ់ព័ននលផសងលទៀតននធាតុចូលលដើ មផីដារ់ឲ្យ COrAA លធវើការរតួតពិ និតយ។ របសិនលបើ
គាមនឯរសាររគប់ រគាន់

COrAA

អាចនឹ ងមិនអនុញ្ញដតឲ្យលរបើ រាស់ធាតុ ចូលទំងលនាះលឡើ

យ។
2. ការវាយតនមលធាតុចូលលៅរសិដាឌន
ធាតុ ចូលលដលានផលិតលចញពី សំណ្ល់ររ
ុ ខជាតិ សតវ និ ងមី ររូសារពាងគកាយ ទំងលៅរបុង

និ ងលរៅរសិដាឌន អាចនឹងរតូវអនុ ញ្ញដតឲ្យលរបើ រាស់ របសិនលបើបំលពញតមលរខណ្ៈវ ិនិ ឆយ
ដូ ចខាងលរកាម៖
2.1.

ការលរបើរាស់ធាតុចូលលនាះមានភាពចាំាច់ លដើមផីការពារគុ ណ្ភាពរសិផល

2.2.

សារធាតុ ឬលរគឿងផសំមានរបភពពីធមមជាតិ លែើយការលរនចបលធវើលឡើងលដាយអនុ លលាម
តមសថង់ដារ COrAA ។

2.3.

ធាតុ ចូលលនាះគឺ អាចបំ លបរធាតុ ជីវសាស្រសថាន។
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សថង់ដារសមាគមរសិរមមសរ ីរាងគរមពុជា (COrAA) សរមាប់ផលិតរមមសរ ីរាងគ

2.4.

ការលរបើរាស់ធាតុចូលលនាះរតូវគាមនផលប៉ ះពាល់អវ ិជជមានដល់មនុ សស សតវ សតវ
លអិតមានរបលោជន៍ សារពាងគកាយមានជី វ ិតលៅរបុងដី និងបរ ិសាទន។

2.5.

ការលរបើរាស់ធាតុចូលលនាះរតូវគាមនផលប៉ ះពាល់ទំងលលើគុនភាព

និ ងសុវតទិភាព

ផលិតផលសរ ីរាងគលឡើយ។
3. ការវាយតនមលធាតុចូលពាណ្ិជជរមម
ធាតុ ចូលពាណ្ិជជរមមអាចរតូវានអនុ ញ្ញដតឲ្យលរបើ រាស់ របសិនលបើបំលពញតមលរខណ្ៈវ ិនិ ឆ
យដូ ចខាងលរកាម៖
3.1.

ការលរបើរាស់ធាតុចូលលនាះមានភាពចាំាច់ លដើមផីការពារគុ ណ្ភាពរសិផល។

3.2.

សារធាតុ ឬលរគឿងផសំមានរបភពពី ធមមជាតិ ឧ. សមាសភាគសរ ីរាងគ និងលរ ៉ធមមជាតិ
លែើយសមាសភាគសរ ីរាងគរតូវលតមិ នលមនជាវ ិសវរមមលសលនទិច។

3.3.

ការរបមូ លវតទុធាតុ លដើមរបស់ធាតុ ចូល

លែើយដំ លណ្ើរការលរនចបរបស់វាមិ នរតូវមាន

ផលប៉ ះពាល់ដល់និរនថរភាព និងតុ លយភាពលអរូ ឡូសុីលឡើយ។
3.4.

ធាតុ ចូលលនាះគឺ អាចបំ លបរធាតុ ជីវសាស្រសថាន។

3.5.

ការលរបើរាស់ធាតុចូលលនាះរតូវគាមនផលប៉ ះពាល់អវ ិជជមានដល់មនុ សស សតវ សតវ
លអិតមានរបលោជន៍ សារពាងគកាយមានជី វ ិតលៅរបុងដី និងបរ ិសាទន។

3.6.

ការលរបើរាស់ធាតុចូលលនាះរតូវគាមនផលប៉ ះពាល់ទំងលលើគុនភាព

និ ងសុវតទិភាព

ផលិតផលសរ ីរាងគលឡើយ។
លៅរបុងររណ្ីលដលធាតុចូលលនាះមានភាពសមគសា
ម ញ និ ងការលំារ លនាះ COrAA អាចនឹ ង
ុ
អនុវតថលរខណ្ៈវ ិនិ ច័ ឆយ IFOAM លដើ មផីវាយតនមលធាតុចូលបលនទមលលើរសិរមមសរ ីរាងគ ជាលគាល
ការណ្៍លណ្នាំសរមាប់ ការអនុ ញ្ញដត។
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សថង់ដារសមាគមរសិរមមសរ ីរាងគរមពុជា (COrAA) សរមាប់ផលិតរមមសរ ីរាងគ

ឧបសមព័នន 6៖ លគាលការណ្៍លណ្នាំសរមាប់ការវាយតនមលសារធាតុបលនទម និងសារធាតុ
ជំនួយការលរនចបសរមាប់ការលរនចបសរ ីរាងគ
សនិទនរមម
លៅរបុងសំលណ្ើរការលរនចបសរ ីរាងគ គបផីលរជើ សលរ ើសវ ិធី សាស្រសថលរនចបណាលដលភាគលរចើ នបំផុតអាច
ររាគុ ណ្តនមលសារធាតុចិញ្ចឹមលៅរបុងផលិតផលចំណ្ីអាហារសរ ីរាងគ លដាយមិ នលរបើរាស់សារ
ធាតុ បលនទម និ ងសារធាតុជំនួយលរនចប ឬការលរបើ រាស់លផសងលទៀតជាការចាំាច់ ។ របសិនលបើ

របតិ បតថិររ រតូវការលរបើ សារធាតុ បលនទម ឬសារធាតុជំនួយលរនចប លនាះសារធាតុបលនទម ឬសារធាតុ
ជំ នួយលរនចបទំងលនាះរតូវលធវើការរតួតពិនិតយ និ ងវាយតនមលលដើមផីធានានូ វអនុលលាមភាពលៅនឹងសឋ
ង់ ដារ COrAA ជាពិ លសសចំលពាះធាតុ លផសងលទៀតលដលមិ នមានល្មះលៅរបុងបញ្ជីសង
ថ ់ ដារ ឬបញ្ជី
សារធាតុបលនទម និ ងសារធាតុ ជំនួយលរនចបលដលានអនុ ញ្ញដតលដាយ COrAA ។ មានលតសារធាតុ
បលនទម

និ ងសារធាតុ ជំនួយលរនចបលដលស្សបគាបជាមួ យនឹងលគាលការណ្៍លណ្នាំលនះប៉ុលណាតះ

លដល COrAA អាចអនុញ្ញដតឲ្យលរបើ រាស់។
និយមន័យ
សារធាតុបលនទមសំលដដល់សារធាតុប៉ូវ ឬបលងាើនគុណ្ភាព ឬសារធាតុ លដលរតូវានបលនទមលលើ
ផលិតផលលដើ មផី លដើមផីឲ្យមានឥទនិពលលលើការររាទុរគុ ណ្ភាព សងគតិភាព ពណ្៌ រសជាតិ
រលិន ឬលរខណ្ៈគុណ្ភាពលផសងលទៀត។ សារធាតុ បលនទមអាចលធវើឲ្យមានឥទនិពលលលើគុណ្ភាពពី
ធមមជាតិ របស់ផលិតផល និ ងអាចលៅជាប់ ជាលផបរមួយននផលិតផលសលរមច។
សារធាតុជំនួយលរនចបសំលដដល់សារធាតុ លដលរតូវានបលនទមលៅរបុងអំ ឡុងលពលលធវើការលរនចប

និ ងរតូវដរលចញមុនលពលវាកាលយជាផលិតផលសលរមច។ សារធាតុជំនួយលរនចបមិនរតូវានលរបើ
រាស់ជាលរគឿងផសំលឡើយ
ផលិតផលសលរមចលឡើយ

លែើយជាទូ លៅមិនរតូវានលៅសល់ជាសំណ្ល់ជាតិ ពុលលៅរបុង

ឬរបសិនលបើ មានលៅសល់លមន

គឺ រគាន់ លតបរ ិមាណ្តិ ចតួចបំផុត

ប៉ុ លណាតះ។ ឧទែរណ្៍អំ ពីការលរនចប គឺ សារធាតុជំនួយការលរចាះ ធាតុរ ំលាយ ។ល។
វ ិធីសាស្រសថវាយតនមល
1. ព័ត៌មាន ឬឯរសារ
របតិ បតថិរររតូវលតរបមូ លឯរសារពារ់ ព័នន
ន ឹ ងរបភពវតទុធាតុ លដើម សមាសភា វ ិធី សាស្រសថការ
លរនចប

និ ងទិ នន
ប ័ យពារ់ព័ននលផសងលទៀតលៅរបុងផលិតរមមននសារធាតុបលនទម
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សថង់ដារសមាគមរសិរមមសរ ីរាងគរមពុជា (COrAA) សរមាប់ផលិតរមមសរ ីរាងគ

ជំ នួយលរនចបលដើមផីដារ់ឲ្យ COrAA លធវើការរតួតពិនិតយ។ របសិនលបើ គាមនឯរសាររគប់ រគាន់
COrAA អាចនឹ ងមិនអនុ ញ្ញដតឲ្យលរបើ រាស់ធាតុចូលទំងលនាះលឡើយ។
2. ការវាយតនមល
សារធាតុបលនទម

និ ងសារធាតុ ជំនួយលរនចប

អាចនឹងទទួ លានការអនុ ញ្ញដតឲ្យលរបើ រាស់

របសិនលបើបំលពញតមលរខណ្ៈវ ិនិ ឆយដូ ចខាងលរកាម៖
2.1.

ការលរបើរាស់សារធាតុ បលនទម និងសារធាតុ ជំនួយលរនចប មានភាពសំខាន់ ខាលំងចំលពាះ
ផលិតរមម។

ផលិតផលមួ យចំនួនមិនអាចលរនចប

ឬររាទុរលដាយគាមនសារធាតុ

បលនទម និងសារធាតុ ជំនួយលរនចប ដូ ចជា។
2.2.

វតទុធាតុលដើម ឬលរគឿងផសំលដលមានរបភពពីធមមជាតិ

2.3.

វ ិធី សាស្រសថលរនចបអនុលលាមតមសឋង់ដារ COrAA ។

2.4.

សារធាតុបលនទម និងសារធាតុ ជំនួយលរនចបមិនលមនជាផលិផលវ ិសវរមមលសលនទិ ច។

2.5.

សារធាតុបលនទម និងសារធាតុ ជំនួយលរនចបគាមនលរគាះថ្បរ់ ដល់អបរលរបើ រាស់។

2.6.

សារធាតុបលនទម និងសារធាតុ ជំនួយលរនចបមិនលធវើឲ្យាត់ បង់ គុណ្ភាពសំលោគផលិត
ផល។

2.7.

សារធាតុបលនទម និងសារធាតុ ជំនួយលរនចបមិនមានផលប៉ ះពាល់អវ ិជជមានដល់បរ ិសាទ
ន។

លៅរបុងររណ្ីលដលសារធាតុ បលនទម
និ ងសារធាតុជំនួយលរនចបភាពសមគសា
មញ
និ ងការ
ុ
លំារ ឬមិ នលមនរបភពពីធមមជាតិ ពី លរពាះគុ ណ្ភាព និ ងបរ ិមាណ្ននសារធាតុធមមជាតិ មិន
រគប់ រគាន់ លនាះ COrAA អាចនឹងអនុ វតថលរខណ្ៈវ ិនិច័ យ
ឆ
IFOAM លដើមផីវាយតនមលធាតុចូល
បលនទមលលើរសិរមមសរ ីរាងគ ជាលគាលការណ្៍លណ្នាំសរមាប់ ការអនុញ្ញដត។
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