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ការអនុវត្ដកសកិម្មល្អ 
 

 

 

 

 

 

 

 

សម្រាបក់ារងារផលិតកម្មផ្ផែឈ ើ និង បផ្នែម្រសស់ 
 

ផ្នែកសវុត្ថិភាពចំណីអាហារ 
 

 
 

 
 
ររៀបចំរោយៈ 
   ការយិាល័យឈលើកកម្ពស់គុណភាព និងសុវតថិភាពផលិតផលកសិកម្ម 

 នននាយកដ្ឋា នការពារដំណំ អនាម្យ័ និងភូតគាម្អនាម្យ័ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
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ោត្ិកា 

 

 

១. សេចក្ដីស្ដើ ម 
១.១. ឈគាលបណំង និងវសិាលភាពននឈគាលការណ៍ផ្ណនា ំ
១.២. ផ្ផនកននឈគាលការណ៍ផ្ណនា ំ
១.៣. អនុភាពកនុងតំបន ់និងពិភពឈោកផ្ដលជំរញុតម្រម្ូវការផ្ផនកសុវតថិភាពចំណីអាហារ 

២. ស្រោះថ្នា ក្ ់និង ្រភពននភាពក្ខ្វក្ ់
២.១. ឈម្រគាោះថ្នន កស់ារធាតុគមី្ ី
២.២.ឈម្រគាោះថ្នន កជ់ីវសាស្ដសរ 
២.៣.ឈម្រគាោះថ្នន ករ់បូសាស្ដសរ 

៣. ត្មូវការននការអនុវតដន៍ក្េកិ្មមល្អ ស ើមបី្ រប់្ រងេុវតថិភាពចណីំអាហារ 
៣.១. ម្របវតរិ នងិការម្រគបម់្រកងទីកផ្នែង 
៣.២.បំផ្ណកពូជដណំ ំ
៣.៣. ជ ីនិងសារធាតុបផ្នថម្ដ្ឋកក់នុងដ ី
៣.៤. ទឹក 
៣.៥. សារធាតុគីម្ ី
៣.៦. ការម្របម្ូលផល និងការឈលើកដ្ឋកក់សិផល 
៣.៧. ការរកឱ្យឈើើញ និងការម្របម្ូលយកម្កវញិ 
៣.៨. ការបណរុ ោះបណរ ល 
៣.៩. ឯកសារ នងិ កណំតម់្រា 
៣.១០. ការពនិិតយឈម្ើលការអនុវតរឈ ើងវញិ 

៤. បញ្ជ ីស្ទៀងផ្ទទ តេ់្ាប់វាយតនមៃសោយខ្ៃួនឯង 
៥. ឧទាហរណ៍ននឯក្សារ និង ក្ណំត់្ា 

ឧបេមពន័ធ 
១.សនាា នុម្រកម្ពាកយ 
២.ឯកសារឈយាង នងិពតា៌នបផ្នថម្ 
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១. រសចកដីរនដើម្ 
 

១.១. សរល្បំណង និងវិសាល្ភាព 
           ការអនុវតតកសិកម្មលអ គឺជាសរងដ់្ឋសម្រាបក់ារអនុវតរនល៍អកនុងការងារកសិកម្មឈដើម្បមី្រតួតពិនតិយឈម្ើលឈម្រគាោះ
ថ្នន កឈ់ៅកនុងឈពលផលិតម្របម្លូផល និងការឈលើកដ្ឋកផ់្ផែឈ ើ និងបផ្នែម្រសស់ឈម្រកាយឈពលម្របម្ូលផលឈៅកនុង    
តំបន។់ ការអនុវតតកសិកម្មលអម្រតូវបានផ្ចកឈចញជាបនួផ្ផនកដ្ឋចឈ់ដ្ឋយផ្ កពីគាន គឺឺៈ  

១. សុវតថិភាពចណីំអាហារ   
២. ការម្រគបម់្រគងបរសិាថ ន 
៣. សុខភាព សុវតថិភាព និងសុខុាលភាពកម្មករ  
៤. និងគុណភាពកសិផល។ ការអនុវតតកសិកម្មលអម្រតូវបានបឈងកើតឈ ើងឈដើម្បឈី្វើឱ្យម្របឈសើរឈ ើងនូវសុខដុម្    

កម្មននកម្មវ ិ្ ីការអនុវតតកសិកម្មលអឈៅកនុងតំបនអ់ាសា៊ា ន ។  
 

១.២. ផ្្ាក្នានាននសេៀវសៅផ្ណនា ំ
            ឈគាលការណ៍ផ្ននាាំនពតា៌នសាវាអំពីម្របឈភទឈម្រគាោះថ្នន កក់នុងសុវតថិភាពចំណីអាហារ និងម្របភពននភាព
កខវកក់ារផ្ណនាអំំពីការអនុវតរនត៍ម្រម្ូវការននការអនុវតតកសិកម្មលអ បញ្ជ ីឈផាផងទាតា តស់ម្រាបយ់តយតនម្ែឈដ្ឋយខែួនឯង 
ឈដើម្បពីិនិតយឈម្ើលឈ ើងវញិនូវការអនុវតរន ៍ឧទាហរណ៍ននឯកសារ និងកណំតម់្រា សនាា នុម្រកម្ ពាកយ និងឯកសារ
ឈយាង និងពតា៌នបផ្នថម្ ។ 
១.៣. អានុភាពក្ាុងពិភពសោក្ និងក្ាុងតំបន់់  ផ្ ល្ជំរុញត្មវូការផ្្ាក្េុវតថិភាពចំណីអាហារ 
 អានុភាពកនុងពភិពឈោកផ្ដលជរំញុតម្រម្វូការផ្ផនកសុវតថភិាពចណីំអាហារ 
 

                                       ការទាតែ ស់បរូរដំឈណើ រជីវតិរបស់អនកឈម្របើម្របាស់ 
ពាណិជជកម្មឈអ ិចម្រតូនកិ                                                      ការឈកើនឈ ើងនូវពាណិជជកម្មពិភពឈោក  
                                                                                               និងពាណិជជកម្មឈសរ ី
សហគម្នទ៍ាម្ទារឱ្យាន           
ការទទួលខុសម្រតូវ                                                                        

                                                                                                                                                   
                              កំឈណើ នននការម្រគបសងកតរ់បស់ទ ី

ផារទំឈនើបឈលើភពិពឈោក       
ឈគាលនឈយាបាយរដ្ឋា ភបិាល 

 
ការតម្រម្ូវឱ្យានចាបរ់បស់រដ្ឋា ភបិាល- ចាបសុ់វតថិភាពចណីំអាហារ នងិ អនាម្យ័ 

ចំណីអាហារានសុវតថិភាពម្រតឹម្ម្រតូវ 

អានុភាពកែតង 
ពិភពម្ោក 
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ការទាតែ ស់បរូរដឈំណើ រជវីតិរបស់អនកឈម្របើម្របាស់ 
ការទាតែ ស់បរូរដំឈណើ រជីវតិអនកឈម្របើម្របាស់ និងនិនាន ការសងគម្កំពុងផ្តឈកើតានឈ ើងឈៅកនុងម្របឈទសទាងំ

ឡាយឈៅជុំវញិពិភពឈោកឈៅឈពលផ្ដលម្របជាជនកានផ់្តានជីវភាព្ូរធារ និងឈានចូលវយ័ចាស់។ ការទាតែ ស់
បរូរខែោះននដំឈណើ រជីវតិឈៅអឺរ  បុានឺៈ 

 ការឈកើនឈ ើងនូវសាាម្រតស្ដសរីឈ្វើការ 
 ផាោះសំផ្បងផ្ដលានម្នុសសឈៅលីវរស់ឈៅានកានផ់្តឈម្រចើន 
 គូរម្រសករផ្ដលគាម នបុម្រត្ីាានកានផ់្តឈម្រចើន 
 ការឈកើនឈ ើងនូវចំនួនម្នុសសចាស់ និងអនកចូលនិវតរផ្ដលឈៅានកាែ ងំាមំ្នួ 
 ការចូលចិតរឈចញឈៅបរឈិភាគឈៅខាងឈម្រៅានកានផ់្តឈម្រចើន 
 រយឺៈឈពលឈរៀបចំចំណីអាហារកានផ់្តខែីជាងម្នុ 
 ការឈកើនឈ ើងនូវទាែ បប់រឈិភាគអាហារសំរន ់ឈដ្ឋយការបរឈិភាគអាហារឈៅផាោះកានផ់្តតិចឈៅ 
 ការឈកើនឈ ើងនូវចំណបអ់ារម្មណ៍អពំីសុខភាពទាតា ល់ខែួន និងសុវតថិភាពចណីំអាហារ 
 ការឈកើនឈ ើងនូវរបបអាហារឈផសងៗ និងចណីំអាហារផ្បែកៗកានផ់្តឈម្រចើនឈ ើង  

 
ការទាតែ ស់បរូរទាងំឈនោះបានបឈងកើតនូវការផ្ម្របម្របលួម្យួទាកទ់ងឈៅនងឹឺៈ 

 ភាពម្រសណុកម្រសួលខាែ ងំជាងម្ុន 
 ហាងលកទ់ំនិញម្រគបម់្ុខានកានផ់្តឈម្រចើន 
 ចំណីអាហារផ្ដលានភាពងាយម្រសួលានកានផ់្តឈម្រចើន 
 ម្របឈភទចំណីអាហារានកានផ់្តឈម្រចើនឈ ើង ឈហើយជំឈរ ើសកា៏នកានផ់្តឈម្រចើន 
 ផលិតផលផ្ដលានា កយីឈហា ានកានផ់្តឈម្រចើនឈ ើង 
 បរយិាកាសទិញទនំិញផ្ដលានភាពសាអ ត ានអនាម្យ័ និងានសុខភាពជាងម្ុន 
 ឈពលឈវោននការឈបើកលកទ់នំិញយូរជាងម្ុន 
ជាលទធផល គឺអនកលកដូ់ររាយានតម្រម្ូវការខពស់ជាងម្ុននូវចំណីអាហារផ្ដលានសុវតថិភាព និងាន

គុណភាពម្រតឹម្ម្រតូវ។ 
 

ការឈកើនឈ ើងនូវការឈ្វើពាណិជជកម្មពភិពឈោក នងិពាណិជជកម្មឈសរ ី
 ានការឈកើនឈ ើងនូវការឈ្វើពាណិជជកម្មរយតងម្របឈទសទាងំឡាយឈៅឈពលផ្ដលឧបសគគឈ្វើពាណិជជកម្ម 

ដូចជាពនធទំនិញនាឈំចញនាចូំលម្រតូវបានឈគដកឈចញឈដ្ឋយសារការបឈងកើតឈ ើងនូវកិចចម្រពម្ឈម្រពផង 
ពាណិជជកម្ម  

 ការឈ្វើពាណិជជកម្មកានផ់្តឈសរាីននយ័ថ្នម្របឈទសជាឈម្រចើនអាចចូលរមួ្ម្របកួតម្របផ្ជងកនុងកម្រម្តិម្យួ 
បានការឈ្វើដូចឈនោះបានផរល់ឱ្កាសដល់ម្របឈទសផ្ដលានម្របាកឈ់បៀវតសទាបអាចម្របកួតម្របផ្ជងបាន 
ឈៅកនុងទផីារផ្ដលម្រតូវការកំោំងពលកម្មខាែ ងំដូចជាផលិតកម្មកសិកម្ម  
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 សរងដ់្ឋរសុវតថិភាពចំណីអាហារអនររជាតិម្រតូវបានបឈងកើតឈ ើងឈដ្ឋយគណឺៈកម្មការឈសបផងអាហារ 
Codex ឈហើយម្របឈទសជាឈម្រចើនតម្រម្ូវឱ្យានការឈគារពាម្សរងដ់្ឋរឈនោះសម្រាបផ់លដំណផំ្ដលនាំ
ចូល។  

  សរងដ់្ឋរគុណភាពកម៏្រតូវបានឈគបឈងកើតឈ ើងផងផ្ដរ ដូចឈនោះផ្ផែឈ ើ នងិបផ្នែកម៏្រតូវផ្តឈ្វើម្របហាក់
ម្របផ្ហលគាន ផ្ដរឈដ្ឋយម្និគិតអំពីម្របឈទសដ្ឋដុំោះឈ ើយ ។ 

 

កឈំណើ នននការម្រគបសងកតរ់បស់ទផីារទឈំនើបឈៅឈលើពភិពឈោក 
 ចងាវ កទ់ីផារទំឈនើប (របស់ម្រកុម្ហ៊ាុនផ្តម្យួ) កំពុងផ្តឈកើតឈ ើងឈៅម្របឈទសជាឈម្រចើនឈដ្ឋយសារផ្តឱ្ 

កាសផ្ដលបឈងកើតឈ ើងពីការទាតែ ស់បរូរដំឈណើ រជីវតិរស់ឈៅ  
 ទីផារទំឈនើបទាងំឡាយម្រតូវបានឈគតម្រម្ូវឱ្យានគុណភាព នងិសុវតថិភាពចណីំអាហារហមតច់តឈ់ដើម្បី

ធានាថ្នឈទាោះបីជាហាងទំនិញណឈបាោះទីាងំឈៅកផ្នែងណននពិភពឈោកកឈ៏ដ្ឋយ កយ៏តានផលិត
ផលម្របហាកម់្របផ្ហលគាន  និងានសុវតថិភាពសម្រាបអ់នកឈម្របើម្របាស់ទាងំអស់គាន   

 ឈដើម្បាីនការផគតផ់គងឈ់ពញម្យួឆ្ន  ំ និងានផលិតផលឯកសណា ន (uniform products) ទីផារទំ 
ឈនើបទាងំឡាយបានផ្សវងរកម្របភពផលិតផលពីម្របឈទសជាឈម្រចើនឈៅជុំវញិពិភពឈោក ។ 

 

ឈគាលនឈយាបាយរបស់រដ្ឋា ភបិាល 
 ការបឈងកើតនូវចាបសុ់វតថិភាពចំណីអាហារ និងអនាម្យ័ឈៅកនុងម្របឈទសទាងំឡាយឈដើម្បឈី្វើឱ្យកានផ់្ត

ម្របឈសើរឈ ើងដល់សុខភាពទូឈៅរបស់ម្របជាជន 
 រដ្ឋា ភបិាលភាគឈម្រចើនបានបឈងកើតកម្រម្តិកាកសំណស់ជាតពុិលអតិបរា (MRLs) សម្រាបក់ារឈម្របើ

ម្របាស់ជាតិគីម្ឈីៅកនុងផលិតកម្មផ្ផែឈ ើ និងបផ្នែឈដើម្បគីាពំារដល់អនកឈម្របើម្របាស់ ។ 
 
 

សហគម្នទ៍ាងំឡាយទាម្ទារនូវការធានាខុសម្រតវូ 
សហគម្នទ៍ាងំឡាយឈៅជុំវញិពិភពឈោកកំពុងផ្តទាម្ទារឱ្យានការទទួលខុសម្រតូវឈៅកនុងវស័ិយ 

ដូចជាឺៈ 
 ការការពារបរសិាថ ន 
 សុខុាលភាពកម្មករ (ទំនាកទ់ំនងរយតងកម្មករ នងិនិឈយាជក) 
 សាធាតុសររីាងគផ្ដលផ្កផ្ម្របឈដ្ឋយផ្ហសន (GMO’s) 
តម្រម្ូវការឱ្យានការទទួលខុសម្រតូវជាឈរឿយៗនាឈំៅដល់ការហាម្ឃាតផ់លិតផល ឬ ការចុោះផាយាម្

សារពត័ា៌នពីដណឹំងម្និលអឈៅឈពលផ្ដលការធានាខុសម្រតូវម្និបានបងាា ញឈៅកនុងវស័ិយដូចបានបញ្ជជ កព់ខីាង
ឈលើ ។ 
 

ពាណិជជកម្មឈអ ិចម្រតនូកិ  
ាននិនាន ការពិភពឈោកឈឆ្ព ោះឈៅរកការឈកើនឈ ើងនូវការឈម្របើម្របាស់ការឈ្វើពាណិជជកម្មាម្ឈអ ិចម្រតូនិក

សម្រាបក់ារទិញ និងការលក។់ ការឈ្វើដូចឈនោះគឺសថិតឈៅឈលើម្ូលដ្ឋា នជាលកៈណឺៈបគុគល ឬជាម្រកុម្ហ៊ាុន។ ការ
ផ្ម្របម្របួល គឺឈឆ្ព ោះឈៅរកការទិញផលិតផលដូចជាផ្ផែឈ ើ និងបផ្នែឈដ្ឋយពុំបានឈម្ើលឈើើញទាតា ល់នឹងផ្ភនក។  
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អានុភាពកែតងត្បំនផ់្ែលជរំញុត្រម្វូការផ្នែកសវុត្ថភិាពចណំអីាហារ 

 
 
 

 
                                                                           
                                                                                    
                                                                                                             
 
 
 

កំឈណើ នម្របាកច់ណូំល 
 ឈៅអាសីុអាឈគនយា៍នការឈកើនឈ ើងនូវវណណ ឺៈកណរ លម្យួជាពិឈសស គឺឈៅកនុងម្រកុម្អាយុចាបព់ី ២០ 

ឈៅ ៣៩ ឆ្ន  ំ
 ពីឈម្រពាោះម្របាកច់ំណូលបគុគល ឬ ម្រគសួារឈកើនឈ ើងម្របាកច់ំណយឈៅឈលើទំនិញបផ្នថម្ឈលើសពីការចា ំ

បាចក់ានផ់្តឈកើនឈ ើង 
 ម្របាកច់ំណូលកានផ់្តឈម្រចើនបានជំរញុឱ្យអនកឈម្របើម្របាស់សាកលបងចំណីអាហារថ្មីៗ និងចំណីអាហារ 

ផ្បែកៗឈម្រចើនជាងម្ុន តម្រម្ូវការខាងគុណភាពខពស់កឈ៏កើនឈ ើងផងផ្ដរ  
 កំឈណើ នម្របាកច់ណូំលបានឈ្វើឱ្យានការទិញដូចជា ទូរទឹកកក ទូរកំឈៅចំណីអាហារ នងិរថ្យនរតូច

ផ្ដលឈនាោះឈ្វើឱ្យានការផ្ម្របម្របួលនូវរឈបៀបរបបឈដើរទិញទនំិញឈដ្ឋយនាឈំៅរកចំណងច់ំណូលចិតរ
ឈៅឈលើទផីារទំឈនើប ។ 

 
ការទាតែ ស់បរូរដឈំណើ រជវីតិរស់ឈៅរបស់អនកឈម្របើម្របាស់ 

 ការទាតែ ស់បរូរដំឈណើ រជីវតិរស់ឈៅឈៅអាសីុអាឈគនយប៍ានាម្ជិតទានន់ិនាន ការននផ្ផនកឈផសងឈទៀតរបស់
ពិភពឈោកឈៅឈពលផ្ដលម្របាកច់ំណូលឈកើនឈ ើង 

ការតម្រម្វូឱ្យានចាបរ់បស់រដ្ឋា ភបិាល- ចាបសុ់វតថភិាពចណីំអាហារ នងិអនាម្យ័ 
ការតម្រម្វូឱ្យានគុណភាពខាងលករ់ាយ នងិសុវតថភិាពចណីំអាហារ 

ចំណីអាហារានសុវតថិភាពម្រតឹម្ម្រតូវ 

ការឈកើនឈ ើងនូវការឈ្វើដំ
ឈណើ រឈដ្ឋយម្របជាជនអាសីុ                                

ការទាតែ ស់បរូរដំឈណើ រជីវតិ                                                                                      
រស់ឈៅ/ចំណងច់ំណូល 
ចិតររបស់អនកឈម្របើម្របាស់                        

កំឈណើ នម្របាកច់ណូំល 
ការនាឈំចញ/ការនាចូំល 

ការអភវិឌ្ឍន ៍
ឈហដ្ឋា រចនាសម្ពន័ធ 

កំឈណើ នទផីារទំឈនើប 
 

ការឈកើនឈ ើង 
ខាងឈទសចរណ៍              

អានុភាពកែតងត្ំបន់ 
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 ានការឈកើនឈ ើងននសាាម្រតផាោះសំផ្បងផ្ដលានសាជិកម្រគួសារតចិ នងិផាោះសំផ្បងផ្ដលាន
ម្នុសសរស់ឈៅផ្តាន កឯ់ង 

 ការទទួលរងនូវឥទធិពលបសចឹម្ម្របឈទសកំពុងផ្តទាតែ ស់បរូរចណំងច់ណូំលចតិរននការឈដើរទិញទំនិញជាចំ
ណីអាហារ សម្រាបក់ារដ្ឋសំែ និងទាែ បទ់ទួលទាន  

 ការឈកើនឈ ើងនូវកម្រម្តិការសិកាាននយ័ថ្ន ានការយល់ដឹងម្របឈសើរជាងម្ុនអពំីតនម្ែជីវជាតិ និង
សុវតថិភាពចំណីអាហារឈៅកនុងរបបអាហារ ។ 

 
ការនាចូំល/ការនាឈំចញ 
 

 ការឈ្វើពាណិជជកម្មឈសរជីាងម្នុរយតងម្របឈទសទាងំឡាយបានឈ្វើឱ្យានភាពងាយម្រសួលជាងម្ុនកនុង 
ការឈ្វើការនាចូំល និងឈ្វើការនាឈំចញ  

 ការនាចូំលនឹងានការឈកើនឈ ើងឈៅឈពលផ្ដលម្របាកច់ំណូលឈកើនឈ ើង 
 ទីផារទំឈនើបផ្តងផ្តផ្សវងរកនូវម្របភពផលិតផលផ្ដលានតនម្ែឈថ្នកដូចជា ផ្ផែឈ ើ និងបផ្នែ ឈដើម្បី

អាចឈ្វើការម្របកួតម្របផ្ជងបាន។ ម្របឈទសអាសីុានអតថម្របឈយាជនឈ៍ដ្ឋយសារានសម្តថភាពផលិត 
នូវផ្ផែឈ ើ និងបផ្នែកនុងតនម្ែឈថ្នកផ្ដលឈនោះជាតម្រម្ូវការយា ងខពស់ឈៅកនុងទីផារនាឈំចញឱ្យផ្តយតាន
គុណភាពម្រតឹម្ម្រតូវ និងានសុវតថិភាពកនុងការបរឈិភាគ ។ 

 

ការអភវិឌ្ឍនឈ៍ហដ្ឋា រចនាសម្ពន័ធ 
 ការអភវិឌ្ឍនផ៍ែូវថ្នល់ និងយានរដឹកជញ្ជូ នបានគាមំ្រទដល់ការអភវិឌ្ឍនច៍ងាវ កទ់ផីារទំឈនើប 
 ការអភវិឌ្ឍនម៍្របពន័ធលទធកម្មកណរ លសម្រាបទ់ីផារទំឈនើបតម្រម្ូវឱ្យានសាា រឺៈរមួ្ផសគំាន  

(ឧទាហរណ៍ឺៈ ឧបករណ៍សម្រាបឈ់លើកទូរម្រតជាក ់សាា រឺៈបនាុ ំ) ។ 
 

កឈំណើ នទផីារទឈំនើប 
 ការឈកើនឈ ើងនូវម្របាកច់ំណូល និងការទាតែ ស់បរូរដំឈណើ រជីវតិរស់ឈៅកំពុងផ្តឈ្វើឱ្យផ្ម្របម្របួលទាែ ប់

ចំណងច់ំណូលចិតរឈដើរទិញទំនិញឈៅរកការទិញទំនិញឈៅាម្ទីផារទំឈនើបផ្ដលានលកទ់ំនិញ 
ឈម្រចើនម្ុខ 

 ឈៅទីម្រកុងសំខាន់ៗ របស់ម្របឈទសា ឈ សីុឺៈ ៦០%ននផ្ផែឈ ើលក ់និង ៣៥%ននបផ្នែលក ់គឺឈៅាម្
ផ្ខសចងាវ កហ់ាងលករ់ាយ 

 ឈៅទីម្រកុងបា ងកកឺៈ ៤០%ននផ្ផែឈ ើលក ់និង ៣០%ននបផ្នែលក ់គឺឈៅាម្ហាងលករ់ាយ 
 ម្របពន័ធលទធកម្មកណរ លរមួ្ផសជំាម្យួទីផារទំឈនើបបាននាឈំៅរក “អនកផគតផ់គងផ់្ដលឈគចូលចិតរ“ និង

តម្រម្ូវការសរងដ់្ឋរគុណភាព និងសុវតថិភាពចណីំអាហារជាកោ់ក ់។ 
 

 
ការឈកើនឈ ើងខាងឈទសចរណ៍ 

 ឈទសចរណ៍ឈៅតំបនអ់ាសីុ កពុំងផ្តកាែ យឈៅជាទីឈពញនយិម្សម្រាបអ់នកឈទសចរណ៍បសចឹម្ម្របឈទស 
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 ការទាតែ ស់បរូរឈៅកានក់ារលករ់ាយកំពុងផ្តឈកើតឈ ើង 
ឈដើម្បបីឈម្រម្ើឱ្យរសជាតិចំណីអាហារបសចឹម្ម្របឈទស នងិការឈដើរទិញទំនិញ 

 គុណភាពចំណីអាហារម្រតូវផ្តានសរងដ់្ឋរម្របហាកម់្របផ្ហលឈៅនឹងអវីផ្ដលអនកឈទសចរណ៍ធាែ បា់ន
ឈៅឯផាោះពួកឈគ  

 ចំណីអាហារម្រតូវផ្តានសុវតថិភាព ដូចឈនោះអនកឈទសចរណ៍នឹងម្និានជំងឺ និងម្និានចំនួនថ្យ 
ចុោះ។ 

 

ការឈកើនឈ ើងនូវការឈ្វើដំឈណើ រឈដ្ឋយម្របជាជាតិអាសីុ 
 ការឈ្វើដំឈណើ រឈនោះឈ្វើឱ្យម្របជាជាតិអាសីុបានឈើើញពីការលកដូ់ររាយាម្ផ្បបទំឈនើបភាពសំបូរផ្បបនន

ទំនិញ និងផលដំណមំ្រសស់ៗខុសរដូវផ្ដលអាចរកទិញបាន ។ 
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២. រ្រោះថ្នែ ក់ និង្បភពននភាពកខ្វក់ 

ឈម្រគាោះថ្នន កក់នុងសុវតថិភាពចណីំអាហារ គឺជាសារធាតុ ឬ លកៈណឺៈគមី្,ី ជីវសាស្ដសត និងរបូសាស្ដសត ទាងំ 
ឡាយ ណផ្ដល អាចឈ្វើឱ្យផ្ផែឈ ើ និងបផ្នែម្រសស់ កាែ យឈៅជាហានិភយ័ ននសុខភាពផ្ដលម្និទទួល យក បាន 
ដល់ អនកឈម្របើម្របាស់។ការម្រតួតពិនិតយឈម្រគាោះថ្នន កក់នុងសុវតថភិាពចំណីអាហារ ឈៅកនុងឈពលផលិតកម្ម, ម្របម្ូលផល 
និង ការ ផ្ថ្រកាទុកដ្ឋកក់សិផលម្រសស់ គឺជាការសំខានស់ម្រាបក់ារពារសុខភាពអនកឈម្របើម្របាស់ និងឈដើម្បចូីលឈៅ 
ទីផារ ឈៅកនុងតំបនក់ដូ៏ចជាពិភពឈោក។ ឈម្រគាោះថ្នន កក់នុងសុវតថិភាពចំណីអាហារាន ៣ ជំពូកឺៈ  

១. គីម្ ី         
 ២.ជីវសាស្ដសត          
 ៣. របូសាស្ដសត 

 ភាពកខវកឈ់លើផ្ផែឈ ើ និងបផ្នែម្រសស់ អាចឈកើតឈ ើងាម្រយឺៈសារធាតុឈម្រគាោះថ្នន ក ់ប ោះឈដ្ឋយទាតា ល់ ជាម្យួ 
កសិផល ឬ ឈដ្ឋយម្របឈយាលាម្រយឺៈកសិផលប ោះជាម្យួដី ទឹក ម្នុសស ឧបករណ៍ សាា រឺៈ ជ ីនិងសារ ធាតុផ្ក 
លម្អបឈងកើន ជីជាតិដ ីផ្ដលានភាពកខវក៘់ 

២.១. ស្រោះថ្នា ក្់រីម ី      
 ភាពកខវកគ់ីម្ឈីៅកនុងផ្ផែឈ ើ និងបផ្នែម្រសស់ អាចឈកើតឈ ើងឈដ្ឋយ្ម្មជាត ិ ឬ ឈៅកនុងឈពលផលិតកម្ម, 
ម្របម្ូលផល និងការផ្ថ្រកាទុកដ្ឋកក់សិផលម្រសស់។ ម្របឈភទឈម្រគាោះថ្នន កគ់ីម្រីមួ្ានឺៈ 

 សំណល់ថ្នន កំសិកម្មឈៅកនុងកសិផលឈលើសពីកំរតិសំណល់ជាតិពុលអតបិរាិ (MRL) 
 ធាតុកខវកផ់្ដលម្និផ្ម្នជាថ្នន កំសិកម្ម ។ ឧទាហរណ៍ឺៈ ម្រកម្នួ, ឈម្របងា សីុន និងម្របដ្ឋបអ់នាម្យ័ 
 កាកសំណល់ឈោហឺៈ្ងនឈ់លើសពីកំរតិអតបិរាិ 
 ជាតិពុលកនុងរកុៈជាតិពី្ម្មជាតិ និង 
 ភាន កង់ារម្និម្រតូវធាតុ (allergenic agents) 

 

 

 

 

របូភាពទ១ី:ការឈម្របើម្របាស់ថ្នន កំសិកម្មម្និទានអ់នុម្ត័ និងបនតការឈម្របើម្របាស់ជីគីម្ជីាម្យួឈោហឺៈ្ងនក់នុងកំរតិខពស់ 
     ជាម្របភពទូឈៅននភាពកខវកគ់ីម្ ី
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ម្របភពទូឈៅននឈម្រគាោះថ្នន កគ់ីម្ាីនរាយឈៅកនុងារាងខាងឈម្រកាម្ឺៈ 
ឈម្រគាោះថ្នន កគ់មី្ ី ម្របភពននភាពកខវក ់

សំណល់ថ្នន កំសិកម្មឈៅកនុងកសិផលឈលើ
សព ីកម្រម្តិសំណល់ជាតិពុលអតិបរាិ 

 ថ្នន កំសិកម្មពុំបានចុោះបញ្ជ ិកា/អនុម្ត័សម្រាបដ់ំណឈំគាលឈៅ 
 ោយពុំបានម្រតមឹ្ម្រតូវ ឬឈលើសកម្រម្តិឺៈ កហំាបឈ់លើសអម្រាឈលើ 

សាែ កសញ្ជា  
 ពុំានការសឈងកតឈលើរយឺៈឈពលរងច់ា ំ
 ឧបករណ៍បាញ់ថ្នន ាំនកំហុសឆ្គង ឬពុំបានម្រកិតយខាន តម្រតមឹ្ម្រតូវ ឬ

ពុំបាន សំអាតបនាា បព់ីឈម្របើឈៅឈលើកចុងឈម្រកាយរចួ ឬកឧ៏បករណ៍ 
ម្រតូវបានឈម្របើកនុងឈគាលបំណងឈម្រចើន គឺសម្រាបោ់ងផង និង 
បាញ់ថ្នន ផំង ។ 

 ដំណកថ់្នន មំ្កពី ូតិ៍ឈៅជាបគ់ាន ឈៅឈពលបាញ់ថ្នន  ំ
 សំណល់ថ្នន កំសិកម្មឈៅកនុងដសីល់ពីការឈម្របើឈលើកម្ុន 
 សំណល់ថ្នន កំសិកម្មឈៅកនុងឡាងំម្របម្ូលផល 
 ការកបថ់្នន កំសិកម្មឈចាលពុំម្រតមឹ្ម្រតូវ ការកំពបឈ់ដ្ឋយនចដនយ ឬ

ការម្រជាបចូលឈៅកនុងដ ី ឬ កនុងម្របភពទឹកឈដ្ឋយសារលកៈខណឌ
រកាទុកពុំលអ 

ធាតុកខវកផ់្ដលម្និផ្ម្នជាថ្នន កំសិកម្មឺៈ 
ឧទាហរណ៍ឺៈ ម្រកម្នួ ឈម្របងា សីុន ឥនធនឺៈ 
ម្របដ្ឋបសំ់អាត ម្របដ្ឋបអ់នាម្យ័ សារ 
ធាតុគីម្សីម្រាបក់ំចាតស់តវចនម្រង ជី និង 
សារធាតុផ្កលម្អបឈងកើនជីជាតដិី 

 ការឈម្របើម្រកម្នួផ្ដលពុំបានអនុម្ត័ 
 សារធាតុគីម្ពុីំម្រតឹម្ម្រតូវផ្ដលឈម្របើសំរាបសំ់អាត និងឈ្វើអនាម្យ័ 

ឬ ឈម្របើខុសកម្រម្តិ 
 ការឈម្របើសារធាតុគីម្ឈីដ្ឋយគាម នឈចតនា 
 ឧទាហរណ៍ឺៈ សារធាតុគមី្សីម្រាប ់ កំចាត ់ សតវ ចនម្រង ផ្ដល 

បាញ់ ឈៅជិត កសិផល ឬសាា រឺៈឈវចខចប ់
 សារធាតុគីម្កីំពបជ់ិតកសិផល 

ឬឈលចកនុងឈពលដកឹជញ្ជូ នជាម្យួកសិផល 
 ការឈលចឈម្របង  ខាែ ញ់  ថ្នន ោំបឧបករណ៍ប ោះជាម្យួកសិផល 
 ការឈម្របើ្ុង/ឈកោះម្របម្ូលផលសំរាបរ់កាទុកសារធាតុគីម្ ី
 ដីទទួលភាពកខវកព់ីសារធាតុគីម្អីាចសថិតឈសថរបានយូរ 

ផ្ដលបានឈម្របើកនុងសកម្មភាពសស្ដងាគ ម្ 

សំណល់ឈោហឺៈ្ងនឈ់លើសពកីំរតិ 
អតិបរាិ 

 ឈោហឺៈ្ងនក់ម្រម្តិខពស់ផ្ដលានវតតានឈៅកនុងដ/ីទីកផ្នែង 
ទាងំការឈកើតឈ ើងឈដ្ឋយ្ម្មជាតិ ឬ ឈកើតឈ ើងពីការឈម្របើពីឈលើក 
ម្ុន ឬម្កពីការឈលចពី កផ្នែងឧសាហកម្ម 
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 ការឈម្របើជាបនតនូវជីផ្ដលានឈោហឺៈ្ងនក់ំរតិខពស់ 
 ការវវិតតនល៍កៈណឌ ដីផ្ដលនាឪំ្យដំណមំ្រសូបយកឈោហឺៈ្ងន។់ 

ឧទាហរណ៍ឺៈ ជាតិជូ ជាតិនម្រប សងកសី័ 

ជាតិពុលននរកុៈជាតិពី្ ម្មជាត ិ  លកៈខណឌ រកាទុកពុំសម្រម្យ។ ឧទាហរណ៍ឺៈ រកាទុកដ ូំងឈៅ
ឈម្រកាម្ពនែឺ 

 ពូជរកុៈជាតិពុល ។ ឧឺៈ ដំ ូងម្ ី

ភាន កង់ារពុំម្រតូវធាតុ  ការផ្សវងរកសារធាតុផ្ដលបងកឱ្យានម្របតិកម្ម្ងន់្ ងរចំឈពាោះអនក
ឈម្របើម្របាស់ផ្ដលងាយរងឥទធិពល។ ឧឺៈ ស៊ាុលភរួឌ្ីអុកសីុតឈម្របើ 
សំរាបប់ងាក រការរលួយឈៅឈលើទំពាងំបាយជូរ 

២.២. ស្រោះថ្នា ក្់ជីវសាស្តេរ         
 ម្មី្រកូសររីាងគ ឬ អតិសុខុម្ម្របាណគឺជាសររីាងគតូចៗផ្ដលអាចឈម្ើលឈើើញាម្រយឺៈម្មី្រកូទសសនផ៍្តប ុឈណណ ោះ។ 
ម្មី្រកូសររីាងគ ានឈៅម្រគបទ់ីកផ្នែងកនុងបរសិាថ ន ។         ផ្ផែឈ ើ និងបផ្នែានលាយម្មី្រកូសររីាងគសកម្ម និងឈផសងៗគាន  ។ កសិផលផ្ដលឈយើងប ោះពាល់ជាឈរៀងរាល់
នថ្ងអាចាន សររីាងគ ចំនួន ១០០ ោន កនុងម្យួម្រកាម្ជាសររីាងគ្ម្មាផ្ដលពុំានឥទធិពលដល់សុខភាពរបស់អនក
ឈម្របើម្របាស់ឈ ើយ ។         ម្មី្រកូសររីាងគានបីម្របឈភទឺៈ  

 ានម្របឈយាជនឺ៍ៈ ានអំឈពើឈលើចំណីអាហារ ឈដើម្បផីលិតនូវលកៈណឺៈគុណភាពផ្ដលឈគចងប់ានដូចជា 
កែិន សាច ់ ឈសថរភាព ម្មី្រកូជីវសាស្ដសត ។ ឧឺៈ ឈម្សម្រាបឈ់្វើស្ដហវូា  ។ 

 ឈ្វើឱ្យខូចរលួយឺៈឈ្វើឱ្យចំណីអាហារខូចរលួយាម្ការផលិតនូវលកៈណឺៈគុណភាពផ្ដលឈគពុំចងប់ាន
ដូចជា ភាពម្និរងឹា ំនិងកែិន និងរសជាតិអាម្រកក ់។ ឧឺៈ ផ្ផែឈ ើសអុយរលួយ ។ 

 បងកជំងឺឺៈ ជោះឥទធិពលឈលើសុខភាពអនកឈម្របើម្របាស់។ ជំងឺម្រតូវបានបងកឈ ើងឈដ្ឋយម្មី្រកូសររីាងគខែួនឯង
ផ្ដលលូតោស់ឈៅកនុងខែួនម្នុសសឈម្រកាយពីការបរឈិភាគ(ការឆ្ែងឈរាគ) ឬ ឈដ្ឋយសារជាតិពុលផ្ដល
បឈងកើតឈ ើងឈដ្ឋយម្មី្រកូសររីាងគ (ជាតិពុល)។  

ម្មី្រកូសររីាងគបងកជំង ឺ ភាគឈម្រចើនានឈៅខាងឈម្រៅផ្ផែឈ ើ និងបផ្នែម្រសស់ ប ុផ្នតខែោះអាចចូលឈៅកនុងជាលិកា
រកុៈជាត ិ។ ម្របឈភទទូឈៅននម្មី្រកូសររីាងគបងកជំងឺគឺឺៈ 

 បាកឈ់តរ ី
 បា រា សីុត 
 វរីសុ 
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របូភាពទ ី២: ម្របឈភទម្មី្រកូសររីាងគផ្ដលបងកឱ្យានជំង ឺគឺ បាកឈ់តរ,ី បា រា សីុត និង វរីសុ 

បាកឈ់តរ ី

 បាកឈ់តរ ី គឺជាម្ូលឈហតុទូឈៅជាងឈគននជំងឺឈកើតពីចណីំអាហារ។ ចំនួនបាកឈ់តរផី្ដលម្រតូវានវតតាន 
ឈ្វើឱ្យម្នុសស ផឺ្ម្របម្របួលឈៅាម្សររីាងគ និងអាយុ និងលកៈខណឌ ននកសិផល។ ឈដើម្បបីនតពូជបាកឈ់តរមី្រតូវការ 
ជីវជាតិម្រគបម់្រគាន ់និងលកៈខណឌ  បរសិាថ នសម្រម្យដូចជាសំឈណើ ម្, អុកសីុផ្សន និងសីតុណា ភាព ។ បាកឈ់តរអីាច 
លូតោស់យា ងឈលឿនឈៅកនុងឈពលដខ៏ែ។ី ឈៅកនុងរយឺៈឈពល ៧ ឈា ង ឈកាសិកាបាកឈ់តរមី្យួអាចបឈងកើតឈកាសិកា
ឈលើសពីម្យួោន។ ឧទាហរណ៍ ជាទូឈៅបាកឈ់តរបីងកជងំឺផ្ដលភាជ បឈ់ៅនឹងភាពកខវកន់នផ្ផែឈ ើ និងបផ្នែម្រសស់ 
គឺឺៈ 

 ម្របឈភទ Salmonella 
 Escherichia coli (E. coli) 
 ម្របឈភទ Shigella 
 Listeria monocytogenes 

បាកឈ់តរ ីដូចជា Listeria monocytogenes អាចរកឈើើញឈៅកនុងដី។ បាកឈ់តរឈីនោះអាចរស់ឈៅរហូតដល់ 
៦០នថ្ងឈៅកនុងដ។ី ភាពកខវកឈ់លើកសិផលអាចបងកឈ ើងឈដ្ឋយដីប ោះជាម្យួផ្ផនកផ្ដលអាចហូបបានរបស់កសិផល 
ឬប ោះជាម្យួ្ុង/ឈកោះ ឧបករណ៍កខវក។់ បាកឈ់តរឈីផសងៗឈទៀត ដូចជាម្របឈភទ Salmonella, E. coli និង Shigella 
រស់ឈៅកនុងឈពាោះឈវៀនសតវ និងម្នុសស។ ពកួយតអាចឈ្វើឱ្យផ្ផែឈ ើ និងបផ្នែកខវកា់ម្រយឺៈការឈម្របើ ោម្ក សតវ ទឹកក
ខវក ់វតតានសតវ និងម្នុសសផ្ដល ប ោះពាល់កសិផល។ 
បា រា សីុត        
 បា រា សីុតគឺជាសររីាងគផ្ដលរស់ឈៅកនុងសររីាងគានជីវតិម្យួឈទៀតផ្ដលឈៅថ្នជំរក (host)។ ពួកយតពុ ំអាច 
បំផ្បក ខែួនឈៅខាងឈម្រៅសតវ ឬម្នុសសផ្ដលជាជម្រម្ករបស់យតឈ ើយ ប ុផ្នតអាចបងកជាជំងបឺាន កនុងចំនួនសររីាងគ តិច 
តួចប ុឈណណ ោះ។ ផ្ផែឈ ើ និងបផ្នែអាចបំឈរ ើជាយានចម្ែងបា រា សីុតពីជំរកម្យួឈៅជំរកម្យួឈទៀតឺៈ ពីសតវឈៅម្នុសស ឬ 
ពីម្នុសសឈៅសតវ។ ពង (Cyst) ផ្ដលជាដំណកក់ាលឈៅឈសងផម្របស់បា រា សីុតអាចរស់ឈៅ និងឆ្ែងកនុងរយឺៈ
ឈពលរហូតដល់ ៧ឆ្ន  ំ ឈៅកនុងដី។ ឧឺៈ Giardia ទឹកផ្ដលទទួលភាពកខវកឈ់ដ្ឋយោម្ក អនកកានច់ំណីអាហារ
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ផ្ដលានឈម្ឈរាគនិងសតវឈៅាម្យតលឬឈរាងឈវចខចបអ់ាចជាយានសម្រាបប់ា រា សីុតឈ្វើឱ្យកខវកដ់ល់កសិផល ។
        

បា រា សីុតផ្ដលភាគឈម្រចើនឈៅជាម្យួផ្ផែឈ ើ និងបផ្នែានភាពកខវក ់គឺឺៈ 
 Cryptosporidium 
 Cyclospora 
 Giardia 

វរីសុ          
 វរីសុានទំហំតូចៗ និងពុំអាចបនតពូជឈៅខាងឈម្រៅឈកាសិកាានជីវតិ និងម្និលូតោស់ឈៅកនុង ឬឈៅ 
ឈលើ ផ្ផែឈ ើ និង បផ្នែឈ ើយ។ ប ុផ្នតកសិផលអាចឈ្វើជាយានចំលងវរីសុពីសតវឈៅម្នុសស ឬពីម្នុសសឈៅម្នុសស
បាន។ វរីសុកនុងចំនួនតចិតួចឈៅ ឈលើកសិផល អាចបងកជាជំងឺបាន ។ 
 វរីសុផ្ដលបានឆ្ែងម្កឈលើម្នុសសាម្រយឺៈកសិផលានភាពម្រកខវកគ់ឺឺៈ 

 ឈម្ឈរាគរោកឈថ្ែើម្ម្របឈភទ A 
 វរីសុ Norwalk និងវរីសុដូច Norwalk 

ម្របភពននភាពកខវកជ់វីសាស្ដសត     
 ម្របភពននភាពកខវកជ់ីវសាស្ដសតរមួ្ាន ៖ 

 ដី និង្ូលី 
 ទឹក 
 ោម្កសតវ 
 ទឹកលូ 
 ម្នុសស 
 សតវ 
ឧទាហរណ៍ ននភាពកខវក ់ផ្ដលបងកឈ ើងពីឈម្រគាោះថ្នន កជ់ីវសាស្ដសតានរាយឈៅកនុងារាងខាងឈម្រកាម្ឺៈ 

ឈម្រគាោះថ្នន កជ់វីសាស្ដសត ម្របភពននភាពកខវក ់

ម្មី្រកូសររីាងគ(បាកឈ់តរ ីបា រា សីុត 
វរីសុ)ឈៅឈលើកសិផលកនុងចំននួ 
ផ្ដលអាចបងកជងំឺដល់អនកឈម្របើ 
ម្របាស់ងាយទទួលឥទធិពល 

 ោម្កសតវ ឬកាកសំណល់ម្នុសសឈ្វើឱ្យកខវកដ់ល់ឺៈ 

- ទឹកឈម្របើសំរាបឈ់ម្រសាចម្រសព ការឈម្របើថ្នន កំសិកម្ម ឈរ ើឈកោះម្របម្ូលផល         
ឈចញ ោងឈ្វើទកឹកកដ្ឋកព់ឈីលើទឹកឈ្វើឱ្យម្រតជាក ់ សំអាតដីផ្ដល
ប ោះជាម្យួផ្ផនកបរឈិភាគបានរបស់កសិផល 
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- ឧបករណ៍ ្ុង/ឈកោះ ម្របដ្ឋបម់្របដ្ឋ សាា រឺៈឈវចខចប ់ ចំឈបើង/សែឹក 
ឈ ើ ឬយានយនត ដឹកជញ្ជូ ន 

 ឧបករណ៍ និងសាា រឺៈសម្រាបម់្របម្ូលផល (កាបំិត ឡាងំ) ឈ្វើ 
ចំណតថ់្នន ក ់និង ឈវចខចប ់ពុំានការសំអាតឱ្យបានម្រគបម់្រគាន ់ផ្ដល 
ឈ្វើឱ្យកខវកឈ់ដ្ឋយទាតា ល់ ឬឈដ្ឋយ ម្របឈយាល (ាម្រយឺៈដី ទឹក) 

 កាកសំណល់សតវពុំបានឈ្វើម្របម្រពឹតតិកម្មឈម្របើសម្រាបឈ់្វើជ ី
ឬផ្កលំអដីផ្ដលប ោះកសិផល ឈដ្ឋយទាតា ល់ ឬឈដ្ឋយម្របឈយាល 

 ការឈលើកដ្ឋកក់សិផលឈដ្ឋយកម្មករផ្ដលានឈម្ឈរាគចំលង 
ឈដ្ឋយសារខវោះការសំអាត បងគន ់ និងសំភារឺៈោងនដ ឬការអនុវតតន ៍
អនាម្យ័ទាតា ល់ ខែួនពុំបានលអ និងជំង។ឺ 

ហានភិយ័ននភាពកខវកជ់វីសាស្ដសត       
 ហានិភយ័ននភាពកខវក ់ ឈលើផ្ផែឈ ើ និងបផ្នែម្រសស់ពីម្មី្រកូសររីាងគបងកជំងឺផ្ម្របម្របលួឈៅាម្កាត ដូចខាង 
ឈម្រកាម្ឺៈ 

វ ិ្ ីដ្ឋកំសិផល  កសិផលផ្ដលដ្ឋឈំៅកនុង ឬ ជិតដ ី(ការ  តុ) ានហានិភយ័ខពស់ជាងកសិផលដ្ឋខំពស់ពីដ ី
(គូផ្លន)។ កសិផលផ្ដលដ្ឋបំ ោះទឹកជាញឹកញាបា់នហានិភយ័ខពស់។ ឧទាហរណ៍ឺៈ 
ផលិតកម្មដ្ឋឈំលើទកឹ ។ 

ម្របឈភទនផាកសិផល  កសិផលផ្ដលាននផាម្និឈសមើ ្ ំ(សាឡាត)់ ានហានិភយ័ខពស់ជាងកសិផលផ្ដលាន 
នផារឈោង (ឈបា ម្)។ 

វ ិ្ ីឈម្របើម្របាស់កសិផល កសិផលផ្ដលបរឈិភាគឈៅ (បផ្នែសែឹក) ានហានិភយ័ខពស់ ជាងកសិផលផ្ដល ាន 
សំបកម្និអាច បរឈិភាគបាន (ឈចក)។ 

២.៣. ស្រោះថ្នា ក្់រូបសាស្តេរ     
 ឈម្រគាោះថ្នន ករ់បូសាស្ដសតគឺជាកំឈទចកំទីផ្ដលអាចបងកជងំ ឺ ឬ របសួដល់អនកឈម្របើម្របាស់។ ភាពកខវកអ់ាចឈកើត 
ឈ ើងឈៅកនុង ឈពលផលិតកម្ម និងសកម្មភាពឈម្រកាយឈពលម្របម្ូលផល ។  
 ម្របឈភទឈម្រគាោះថ្នន ករ់បូសាស្ដសត និងម្របភពទូឈៅននភាពកខវកា់នរាយឈៅកនុងារាងខាងឈម្រកាម្ឺៈ 

គ្រោះថ្នា ក់រូបសាស្ត្រ មូលគេតុនៃភាពកខ្វក់ (ឧទាេរណ៍ ) 

កំឈទចកំទពីីបរសិាថ ន  ដី  ថ្ម     
ផ្ម្កឈ ើ  ម្រគាបឈ់មម ចនម្រង 

 ម្របម្ូលផលដំណដំ្ឋឈំលើដកីនុងអាកាសធាតុឈសើម្ 
 ្ុង/ឈកោះ និងឧបករណ៍ម្របម្លូផលកខវក ់ ឧបករណ៍ឈវចខចប់

កខវក ់សាា រឺៈ ឈវចខចបក់ខវក ់
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 គរ្ុង/ឈកោះកខវកឈ់ៅពីឈលើកសិផល 

កំឈទចកំទពីីឧបករណ៍ ្ុង/ឈកោះ  អាគារ 
និងរចនាសម្ពន័ធ  កញ្ចក ់ ឈ ើ ផ្ដក 
បាែ សាិច បំផ្ណកកំឈទចថ្នន ោំប 

 អំពូលឈភែើងផ្បកពីឈលើឧបករណ៍ 
និងកផ្នែងឈវចខចបផ់្ដលានដ្ឋកក់សិផល 

 ្ុង/ឈកោះម្របម្ូលផលផ្បកបាក ់ ឧបករណ៍ម្របម្ូលផល និង
ឈវចខចប ់ចំឈបើង សែឹកឈ ើ 

 ពុំានការសំអាត ជួសជុល និងផ្ថ្រកាឱ្យបានម្រគបម់្រគាន ់
 កំឈទចកំពពីីអនកឈលើកដ្ឋកក់សិផលឺៈ ឈម្រគឿងអលងាក  ដឈងកផប

ឈកៀបសករ់បស់ ទាតា ល់ខែួន 

កំឈទចកំទពីីម្នុសសឈលើកដ្ឋកក់សិផលឺៈ 
ឈម្រគឿងអលងាក  ដឈងកផបឈកៀបសករ់បស់ 
ទាតា ល់ខែួន 

 កម្មករផ្ដលឈ្វសម្របផ្ហស ឬ ពុំបានទទួលn ការបណតុ ោះ 
បណត ល 

 សំឈលៀកបំពាកពុ់ំម្រតឹម្ម្រតូវ 

 

 

 

 

របូភាពទ ី៣: ឈម្រគាោះថ្នន ករ់បូសាស្ដសតគឺជាកំឈទចកំទីផ្ដលបងកបឈ់ៅកនុង ឬធាែ កចូ់លឈៅកនុងកញ្ចប ់
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៣. ត្្ម្ូវការរៅកែងុការអនុវត្តកសកិម្មល្អ  

ការអនុវតតកសិកម្មលអសម្រាបម់្រតួតពិនិតយឈម្រគាោះថ្នន កក់នុងសុវតថិភាពចណីំអាហារម្រតូវបានដ្ឋកជ់ាម្រកុម្ឈដ្ឋយ
ផ្ចកឈចញជា ១០ ធាតុ។ ធាតុនីម្យួៗានពត័ា៌នសាវាពនយល់អំពីរឈបៀបផ្ដលភាពកខវកអ់ាចឈកើតឈ ើងឈៅឈលើ
ធាតុឈនាោះ។ ពត័ា៌នជាកោ់កក់ា៏នផតល់ចំឈពាោះការអនុវតតនីម្យួៗឈដើម្បបីនយល់អំពអីវីផ្ដលជាតម្រម្ូវការសម្រាប់
ដំឈណើ រការអនុវតតឈនោះ។ ឈៅកនុងករណីខែោះការអនុវតតពីរ ឬឈម្រចើនម្រតូវបានដ្ឋកឈ់ៅកនុងម្រកមុ្ជាម្យួគាន ឈដ្ឋយសារពត័ ៌
ានផ្ណនានំនការអនុវតតនមី្យួៗានភាពដូចគាន ។ 
៣.១. ្រវតរិ និងការ្រប់្រងទកី្ផ្នៃង       ការឈម្រជើសឈរ ើសដីសម្រាបដ់្ឋផំ្ផែឈ ើ និងបផ្នែ គឺជាការពចិារណសំខានម់្យួសម្រាបផ់លិតកម្មកសិផល
ផ្ដលានសុវតថភិាព។ ម្របវតត ិ ទីកផ្នែងផ្ដលានជាតិជីវសាស្ដសត និងគមី្ ី ម្រតូវផ្តពិចារណម្ុននឹងឈម្របើយតសម្រាប់
ផលិតកម្ម។ ដីអាចផតល់កផ្នែងសាន កឈ់ៅ និងការពារធាតុបងកជំងឺជាឈម្រចើនដល់ម្នុ់សស និងសារធាតុគីម្ផី្ដលសថិត
ឈសថរបានយូរឈហើយឈោហឺៈ្ងនអ់ាចានវតតាន។      
ភាពកខវកជ់វីសាស្ដសត 
 ឈៅាម្ទីកផ្នែងអាចឈកើតឈ ើងពីធាតុបងកជំងឺរបស់ម្នុសសផ្ដលានវតតានឈៅកនុងដីដូចជាListeria, 
Clostridium perfringens, Bacillus cereus ពងបា រា សីុត (Giardia, Cyclospora និង Cryptosporidium) 
និងវរីសុខែោះឈទៀត។ ធាតុបងកជំងឺខែោះអាចរស់ឈៅបានជាឈម្រចើនឆ្ន  ំ និងខែោះឈទៀតរស់ឈៅបានលអជាងកនុងបរសិាថ នឈសើម្ 
និងឈផសងឈទៀតរស់ឈៅយា ងលអកនុងដីសងួត។ ការរស់ឈៅកនុងដីសងួតានការឈកើនឈ ើងឈៅឈពលផ្ដលធាតុបងកជងំមឺ្រតូវ
បានការពារឈដ្ឋយសារធាតុសររីាងគ។ 

 

 
រ ូ  របូភាពទ ី៤: ហានិភយ័ននភាពកខវកស់ារធាតុគមី្ ីនិងជវីសាស្ដសតឈលើកសិផល បណត លម្ក ពីការឈម្របើ ម្របាស់   ទកីផ្នែង

ពីម្ុន និងម្ក ពីទីកផ្នែងឈៅជាបគ់ាន  ម្រតូវផ្តឈ្វើការយតយតនម្ែ សម្រាបដ់ ំណ ំម្យួម្ុខៗផ្ដលបានដ្ឋ។ំ 
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ភាពកខវកគ់មី្ ី       
 ឈៅាម្ទីកផ្នែងផ្ដលានឈៅម្ុនការដ្ឋដុំោះ អាចឈកើតឈ ើងពីការឈម្របើ ម្របាស់ដីឈនាោះ សំរាប ់ ឧសាហកម្ម 
ការរកផ្រ  ឈៅឈលើដីឈនាោះ សារធាតុគីម្ឈីម្របើឈៅកនុងសស្ដងាគ ម្ និងសំណល់គីម្ពីីសកម្មភាពដ្ឋដុំោះឈលើកម្ុន។ សារធាតុ
គីម្សីររីាងគ និងម្និផ្ម្នសររីាងគផ្ដលសថិតឈសថរបានយូរឈៅកនុងដី អាចបងកជាហានិភយ័ដល់ សុខភាព 
អនកឈម្របើម្របាស់ ម្របសិនឈបើកសិផលទទួលរងនូវភាពកខវក។់ 
ការចូលឈៅទីផារនាឈំចញកអ៏ាចបាតប់ងផ់ងផ្ដរម្របសិនឈបើកសិផលផ្ដលានភាពកខវកម់្រតូវបានឈគរកឈើើញ។ 
ឈៅកផ្នែងផ្ដលានហានិភយ័សកាត នុពល ឈគគួរផ្តឈ្វើឈតសតដីឈដើម្បកីំណតថ់្ន ឈតើសំណល់នានាានវតតានឬឈទ។ ហានិភយ័ននភាពម្រកខវកា់នកំរតិខពស់ចំឈពាោះ បផ្នែឫស និង ឈម្ើម្ និងដំណផំ្ដលដ្ឋឈំៅជិត 
ឬជាបន់ឹងដឈីដ្ឋយសារគីម្ផី្ដលសថិតឈសថរបានយូរអាចានវតតានឈៅកនុងដីឈៅឈលើនផាកសិផល។ 
ចំឈពាោះដំណដំ្ឋខំាងឈលើដហីានិភយ័ននភាពកខវកទ់ាបពីឈម្រពាោះឫសអាចម្រសូបយកសារធាតុគីម្កីនុងចំននួ
ផ្តបនតិចបនតួចប ុឈណណ ោះ។ការឈចៀសយតងឈរ ើសកសិផលផ្ដលម្រជុោះឈៅឈលើដី (ឧឺៈផ្ផែឈ ើ ម្រជុោះឈដ្ឋយសារខយល់) 
នឹងបងាក រភាពកខវកឈ់ៅឈលើនផា ។ ឈោហឺៈ្ងន ់ គឺជាម្រកុម្ឈោហឺៈផ្ដលានទម្ងន់្ ងនជ់ាងទកឹ ៥ដង ឬឈលើសពី
ឈនោះ ។ ឧទាហរណ៍ានដូចជា កាដាុងំសំណ និងបារ  ត។ ឈោហឺៈ្ងនអ់ាចឈកើតឈ ើងឈដ្ឋយ្ម្មជាតិឈៅកនុងដ ីឬ
យតអាចានចនំួនតចិតួចាម្រយឺៈការឈម្របើជី (ជាពិឈសស ជីផូសាវ ត) និងសារធាតុផ្កលម្អបឈងកើនជីជាតិដ ី (ដូចជា 
ាន ងសិោ នងិោម្កសតវ) និងពីការឈម្របើម្របាស់ឧសាហកម្ម (ឈទាោះជាឈៅឈពលអតីតកាលឬកនុងបចចុបបននកាល)។ កំរតិអតិបរាិចំឈពាោះឈោហឺៈ្ងនឈ់ៅកនុងកសិផល ជា្ម្មាម្រតូវបានឈគបញ្ជជ កឈ់ៅកនុងចាបស់តងដ់្ឋម្ាូបអា 
ហាររបស់ម្របឈទស។ ហានិភយ័សកាត នុពលននឈោហឺៈ្ងនផ់្ដលម្រសូបយកផ្ម្របម្របួលឈៅាម្ដំណ ំ និងលកៈខណឌ  
បរសិាថ ន។ ឧទាហរណ៍ឺៈ ហានិភយ័នន កាដាុផំ្ដលម្រសូបយកានកម្រម្តិខពស់សំរាបប់ផ្នែឫស និងឈម្ើម្ និងបផ្នែ 
សែឹក។ កាដាុងំម្រតូវបានឈម្របើ និងម្រសូបយកឈម្រចើនឈៅកផ្នែងផ្ដលដីានលកៈណឺៈខាចខ់ាែ ងំ នម្រប ឬ អាសីុតាន 
ជាតិស័ងកសីឬសារធាតុសររីាងគទាបនិងម្របសិនឈបើ ទឹកឈម្រសាចម្រសពនម្រប ។  ដំណផំ្ដលានហានិភយ័ខពស់ទាងំឈនោះគួរផ្តឈ្វើឈតសតរកឈម្ើលកំរតិកាដាុងំ ម្របសិនឈបើលកៈខណឌ ដ្ឋដុំោះអ ំ
ឈណយផលដល់ការម្រសូបយកជាតិឈនោះ។ ម្របសិនឈបើកំរតិសំណល់តចិជាងពាកក់ណត លននកម្រម្តិកណំតឈ់ដ្ឋយ 
ចាបម់្រតូវឈ្វើឈតសតឈ ើងវញិឈរៀងរាល់ ៣ ឆ្ន មំ្តង។ ម្របសិនឈបើកំរតិខពស់ជាងពាកក់ណត លននកំរតិកំណតឈ់ដ្ឋយចាប ់
ម្រតូវឈ្វើឈតសតឈ ើងវញិឈរៀងរាល់ឆ្ន ។ំ ម្របសិនឈបើកំរតិឈលើសពីកំរតិកណំតឈ់ដ្ឋយចាបម់្រតូវឈម្របើទីកផ្នែងជំឈរ ើស ឬ ទាតែ ស់ 
បតូរការអនុវតត និងលកៈខណឌ ឈដើម្បកីាតប់នថយការម្រសូបយក។ 
ការអនុវតតទី១. ម្រតូវឈ្វើការយតយតនម្ែហានិភយ័ផ្ដលអាចបងករឈ្វើឪ្យកខវកដ់ល់កសិផលឈដ្ឋយសារ ធាតុគីមី្ និងជីវ
 សាស្ដសតបងកឈម្រគាោះថ្នន កផ់្ដលបនសល់ពីការឈម្របើម្របាស់ពីម្ុនកនុ ងកផ្នែង ឬកឈ៍ៅជាបក់ផ្នែងផ្ដលនឹង 
 ម្រតូវឈ្វើផលិតកម្មរាល់ម្ុខដណំឈំដ្ឋយកតម់្រា និងរកាកំណតម់្រានូវរាល់ហានិភយ័ផ្ដលបានឈ្វើ 
 អតតសញ្ជា ណ។ 

ហានិភយ័ននភាពឈ្វើឱ្យកខវកឈ់លើកសិផលម្រតូវយតយតនម្ែឈដ្ឋយឈ្វើអតតសញ្ជា ណពីការឈម្របើម្របាស់ទីកផ្នែងឈលើ
កម្ុន និង ភាពផ្ដលអាចឈ្វើឱ្យានភាពកខវកឈ់ដ្ឋយជីវសាស្ដសត និងគមី្រីបស់ដ ី
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ផ្ដលនាឈំៅដល់ការឈ្វើឱ្យកខវកដ់ល់កសិផលផ្ដលដ្ឋ។ំ ការឈម្របើម្របាស់ពីឈលើកម្ុនផ្ដលអាចជាម្របភពននភាពកខវក ់
រមួ្ានឺៈ 

 ការរកាទុកោម្កសតវ 
 ម្របពលវបបកម្មឈមម សំរាបស់តវ 
 ម្របម្រពឹតតកម្ម ឬ ការរកាទុកកាកសំណល់ម្នុសស និងជីវសំណល់រងឹ 
 ម្របម្រពឹតតកម្ម ឬ ការរកាទុកទកឹផ្ដលទាញយកឈចញពីទកឹកខវក ់
 ការកបឈ់ចាល/ឈបាោះឈចាលសារធាតុគីម្ឈីម្រចើនឈលើសលុប 
 ការឈម្របើសារធាតុគីម្ឈីដើម្បកីចំាតស់ាសភាពចនម្រង។ ឧឺៈ ម្របម្រពឹតតកម្មដណំផំ្ដលដ្ឋឈំលើកម្ុន ឬ 

ម្របម្រពឹតតកម្ម កំចាតម់្រសឈាចឈៅជុំវញិរចនាសម្ពន័ធ និងរបង ។ 
 ការចាកដ់ី 
 ឈរាងចម្រកឧសាហកម្ម 
 តំបនស់ស្ដងាគ ម្ 
ការឈម្របើដីឈៅជាបក់នុងឈពលបចចុបបនន កម៏្រតូវពិចារណផងផ្ដរឺៈ 

 ឈតើឈគឈម្របើយតសំរាបច់ាកដ់ ីឬសម្រាបក់ាកសំណល់ ? 
 ឈតើឈគឈម្របើយតសម្រាបផ់លិតកម្មសតវផ្បបម្របពលវបបកម្ម ដូចជា ូតច៍ំណីសតវ ឬ ? 
 ឈតើសតវចូលឈៅកផ្នែងឈនោះឬឈទ ? 
 ឈតើយតានម្របពន័ធទឹកសំអុយ នងិឈតើយតអាចឈ្វើឱ្យកខវកដ់ល់ទកីផ្នែងផ្ដលម្រតូវឈម្របើឬឈទ ? 
 ឈតើយតជាកផ្នែងរកាទុក ឬ កផ្នែងកបឈ់ចាលសារធាតុគីម្ ី? 
 ឈតើយតជាកផ្នែងឧសាហកម្ម ឬជាកផ្នែងទីម្រកុង ? 
ហានិភយ័ននភាពកខវកផ់្ម្របម្របួលឈៅាម្ម្របឈភទកសិផល។ ដូឈចនោះការយតយតនម្ែម្រតូវផ្តឈ្វើចំឈពាោះផ្តដំណំ

ផ្ដលម្រតូវដ្ឋ ំឈៅកផ្នែងឈនាោះ។ ម្រតូវរកាទុកនូវកំណតម់្រាអពំីហានភិយ័ចម្បងផ្ដលបានឈ្វើអតតសញ្ជា ណ។ ពត័ា៌ន
ផ្ដលម្រតូវកតម់្រា រមួ្ាន ទាីងំននទីកផ្នែង ម្របឈភទកសិផលផ្ដលម្រតូវដ្ឋ ំ  កាលបរឈិចេទននការយតយតនម្ែ  អនកយតយ
តនម្ែ និងលទធផលននការយតយតនម្ែ។ ឧទាហរណ៍ឺៈ ននការយតយតនម្ែ ានឈៅកនុងផ្ផនក ឧទាហរណ៍ននឯកសារ និង
កំណតម់្រា។ 
ការអនុវតរទី២. មិ្នម្រតូវឈម្របើទីកផ្នែងណផ្ដលលទធផលននការយតយតនម្ែបងាា ញថ្ន អាចនឹងានហានិភយ័ខពស់កនុ ង
  ការបងកភាព កខវកឈ់ដ្ឋយសារធាតុគីមី្ និងជីវសាស្ដសរដល់ផលិតផលឈ ើយ ឬ ម្រតូវចាតវ់ធិាន
  ការទបស់ាក តឈ់ដើម្បីម្រគបម់្រគងហានិភយ័ទាងំឈនាោះជាម្ុន កនុ ងករណីផ្ដលអាចឈ្វើបាន។ 

ម្របសិនឈបើហានភិយ័ននភាពកខវកឈ់លើកសិផលានលកៈណឺៈចម្បង ឈគម្រតូវឈចៀងយតងឈម្របើទីកផ្នែងឈនោះ រហូត
ដល់ានការ ទបស់ាក តផ់្បបជវីសាស្ដសត ឬ រហូតដល់ឈពលឈវោកនែងហួសឈៅម្រគបម់្រគានឈ់ដើម្បកីាតប់នថយហានភិយ័ 
ឬ ម្រតូវឈម្រជើសឈរ ើសដំណមំ្យួ ឈទៀតផ្ដលានហានិភយ័ទាប។ ឧទាហរណ៍ឺៈ ម្របសិនឈបើ ទីកផ្នែងទទួលភាពកខវក់
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ឈដ្ឋយសារកាកសំណល់ម្នុសស ហានភិយ័នឹង ានកម្រម្តិខពស់ចំឈពាោះកសិផលដ្ឋឈំៅនឹងដ ី ឬជិតដី ប ុផ្នតាន
កម្រម្តិទាប ចំឈពាោះកសិផលផ្ដលានផ្ផនកអាចបរឈិភាគបានឈៅខពស់ ពីឈលើដី។ ឧទាហរណ៍ ម្យួឈទៀតគ ឺ កផ្នែង
ផ្ដលពីឈលើកម្ុនឈម្របើសម្រាបផ់លិតកម្មឈមម សតវាម្ផ្បបម្របពលវបបកម្មឈគម្របផ្ហលជាម្រតូវឈ្វើការពនយល់ពីទកីផ្នែង
ឈនាោះឱ្យបានចាស់ោស់ម្ុននឹងដ្ឋកំសិផល។ 
ការអនុវតរទី៣.    ម្រតូវឈ្វើការម្រតួតពិនិតយាម្ដ្ឋនឈលើវធិានការម្រគបម់្រគងហានិភយ័ ឈដើម្បីឱ្យម្របាកដថ្នពិត 
  ជាមិ្នានបងកភាពកខវកឈ់ៅឈលើផលដណំ ំនិងម្រតូវរកាទុកកំណតម់្រាវធិានការនា  
  នាផ្ដលបានឈម្របើ និងលទធផលម្រតួតពិនិតយ។ 

ការសឈម្រម្ចចិតតទាកទ់ងឈៅនងឹវធិានការទបស់ាក តម់្របផ្ហលជាម្រតូវឈ្វើឈ ើងឈដ្ឋយានការជួយ ពីអនក  
ជំនាញការ។ ឈនោះជាការសំខានឈ់ដើម្បមី្រតួតពិនតិយថ្ន ឈតើវធិានការទបស់ាក តា់នម្របសិទធភាពឬឈទ។ ឧទាហរណ៍ឺៈ 
ម្របសិនឈបើដំ ូងម្រសូបយកកាដាុងំផ្ដលានចនំួនឈលើសឈដ្ឋយសារដីានជាតិអាសីុត និងានសារធាតុសររីាងគ
ទាបឈនាោះឈគអាចឈម្របើកំឈបារ និងផលិតផលសររីាងគ ឈដើម្បកីាតប់នថយការឈម្របើម្របាស់កាដាុឈំៅកនុងដី។ ម្របម្រពឹតតកម្ម
ទបស់ាក តឈ់នោះ នឹងម្រតូវពិនតិយឈដ្ឋយការយតស់ជាតិអាសីុតកនុងដី និង ការវភិាគកាកសំណល់គីម្ឈីៅកនុងកសិផល។ 

កំណតម់្រាអពំីវធិានការទបស់ាក តន់ងិលទធផលម្រតតួពិនតិយម្រតូវផ្តរកាទុក។ពត័ា៌នឈនោះអាចកតម់្រាជាម្យួ
នឹងពតា៌នផ្ដលម្រតូវការសម្រាបយ់តយតនម្ែហានិភយ័។ ឧទាហរណ៍ននការយតយតនម្ែហានិភយ័ាននយិាយឈៅកនុង
ផ្ផនក ឧទាហរណ៍ ននឯកសារ និងកណំតម់្រា។ 
ការអនុវតរទី៤.  ម្រតូវឈ្វើកំណតម់្រាទុកចំឈពាោះបណរ ទីាងំផលិតកម្មណផ្ដលានភាពកខវកមិ់្នសម្ម្រសប
 សម្រាបផ់លិតកម្ម។ 

កំណតម់្រាននទកីផ្នែងកខវកឈ់ៅចំការម្រតូវផ្តរកាទុក។ កំណតម់្រាឈនោះ អាចឈ្វើបានយា ងងាយឈៅឈលើផ្ផន
ទីចំការ។ ផ្ផនទីឈ្វើអតតសញ្ជា ណអំពីទកីផ្នែងផលិតកម្មដ្ឋចឈ់ដ្ឋយផ្ កពីគាន  កផ្នែងរកាទុកគីម្ ី ជ ី និងសារធាតុ
ផ្កលម្អបឈងកើនជីជាតិដ ី ម្របភពទឹក នងិកផ្នែងរកាទុកនានា និងអាគាររចនាសម្ពន័ធ និងផែូវថ្នល់។ ទីកផ្នែងកខវក ់
ផ្ដលគូសចំណឈំៅឈលើផ្ផនទីម្រតូវានពត័ា៌នឈផសងឈទៀតទាកទ់ងនងឹបញ្ជា ឈនោះផងផ្ដរ។ការដ្ឋកា់ងំផ្ផនទចីំការ
ឈៅកផ្នែងផ្ដលងាយឈម្ើលឈើើញនឹងជួយ ផតល់ដំណឹងដល់កម្មករអំពកីផ្នែងកខវក។់ 
៣.២. បំផ្ណក្ពូជ ំណ ំ 

 បំផ្ណកពូជដំណអំាចជាម្របភពននភាពកខវកគ់មី្ាីម្រយឺៈសារធាតុគីម្ផី្ដលឈម្របើសម្រាបឈ់្វើម្របម្រពឹតតកម្ម
ម្រគាបពូ់ជ ឬ កំចាតស់ាសភាពចនម្រងឈៅកនុងឈពលបណតុ ោះឈលើថ្នន ល។ ឈដើម្បឈីចៀសយតងសំណស់ឈលើសម្រតូវឈម្របើផ្ត 
សារធាតុគីម្ផី្ដលអនុម្ត័ឈដ្ឋយអាជាា ្រានសម្តថកចិច និងម្រតូវសឈងកតឈម្ើលរយឺៈឈពលរងច់ា។ំ 

ការអនុវតរទី៥. ម្រតូវកតម់្រាទុកអំពីការឈម្របើម្របាស់ម្របម្រពឹតរកម្មគីមី្ (ដូចជាការម្រជលក ់ ឬ ម្រាឈំដ្ឋយថ្នន ជំាឈដើម្) ណ
ម្យួ និងម្ូលឈហតុននការឈម្របើម្របាស់ម្របម្រពឹតរកម្មឈនាោះម្របសិនពូជ ឬបំផ្ណកពូជដណំមំ្រតូវបាន
ផលិតឈៅកនុ ងកសិដ្ឋា នឈនាោះ។ 
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កំណតម់្រាននម្របម្រពឹតតកម្មគមី្ ី គួរបញ្ចូ លនូវម្របឈភទកសិផល ទីាងំ សារធាតុគីម្ផី្ដលឈម្របើ ម្ូលឈហតុ
ននការឈម្របើ កាលបរឈិចេទ អម្រា និងវ ិ្ ីឈម្របើរយឺៈឈពលរងច់ា ំ និងឈឈាម ោះអនកឈម្របើ។ ពត័ា៌នឈនោះអាចកតម់្រាឈៅកនុង
ឈសៀវឈៅកតម់្រាម្របចានំថ្ង ឬឈៅឈលើទម្រម្ងស់ម្រាបក់តម់្រា និងម្រតូវផ្តរកាទុកសម្រាបជ់ាឯកសារឈយាងឈៅឈពល
អនាគត។ 

ការអនុវតរទី៦. ម្រតូវកតម់្រាទុកនូវឈឈាម ោះរបស់អនកផគតផ់គង ់ និងកាលបរឈិចេទននការផគតផ់គងពូ់ជ ឬ បំផ្ណក
   ពូជដណំផំ្ដលម្រតូវបានផលិតពីទីកផ្នែងផលិតកម្ម ឬកផ្នែងបណរុ ោះឈផសង។ 

កំណតម់្រាអពំីអនកផគតផ់គង ់ និងកាលបរឈិចេទននការផគតផ់គងម់្រតូវរកាទុកកនុងករណីផ្ដលភាពកខវកម់្រតូវបាន
ឈគរកឈើើញឈៅកនុងឈពលផលិតកម្ម ឬបនាា បព់ីការម្របម្ូលផល។ កំណតម់្រាឈនោះអាចជួយ ឈគឱ្យរកឈើើញអនកផគតផ់គង់
បំផ្ណកពូជដំណឈំដើម្បឈីសុើបអឈងកតនូវម្ូលឈហតុននភាពកខវកឈ់នោះ។ កំណតម់្រាអាចឈ្វើចូលឈៅកនុងឈសៀវឈៅកត់
ម្រាម្របចានំថ្ង ឬអាចជាកំណតស់ាគ ល់ ឬបងាក នន់ដសម្រាបឈ់ផាើ។ 
ការអនុវតរទី៧. មិ្នម្រតូវដ្ឋពូំជផ្ដលឈគសាគ ល់ថ្ន ឈ្វើឱ្យពុលដល់ការឈម្របើម្របាស់របស់ម្នុសសឈ ើយ។ 

ម្របឈភទពូជដណំពុំលអាចម្រតវូឈគដ្ឋឈំដ្ឋយនចដនយ។ចូរឈចៀសយតងដ្ឋមំ្របឈភទពូជផ្ដលឈគសាគ ល់ថ្នពុលដល់
ម្នុសស។ 

៣.៣. ជី និងសារធាតុផ្ក្ល្មអបសងកើនជីជាតិ ី       
 ភាពកខវកគ់ីម្ឈីលើកសិផលម្រសស់អាចបណត លម្កពីវតតានឈោហឺៈ្ងន ់ (ជាពិឈសស កាដាុងំ) ឈៅកនុងជី
កម្រម្តិទាប និងសារធាតុផ្កលម្អបឈងកើនជីជាតិដីដូចជា ាន ងសិោ ោម្កសតវ ជីវសំណល់រងឹ និងជីកំប ុសត។
ដំណឫំស/ឈម្ើម្ និងបផ្នថសែឹកអាចម្រសូបយកកាដាុងំម្របសិនឈបើលកៈខណឌ ដ្ឋដុំោះអនុឈម្រគាោះដល់ការម្រសូបយកឈនាោះ
។ ចំឈពាោះដំណដំនទឈទៀតយតានហានភិយ័ននភាពកខវកឈ់ដ្ឋយកាដាុងំទាប។ 

ភាពកខវកជ់ីវសាស្ដសតឈលើកសិផលម្រសស់អាចបណត លម្កពីការឈម្របើម្របាស់ផលិតផលសររីាងគ។ ោម្កផ្ដល
ពុំបានឈ្វើម្របម្រពឹតតកម្ម ឬផលិតផលកំប ុសតពុំម្រតឹម្ម្រតូវអាចានធាតុបងកជំងឺរបស់ម្នុសសកនុងកម្រម្តិខពស់។ ភាពកខវក់
អាចឈកើតឈ ើងាម្រយឺៈការប ោះឈដ្ឋយទាតា ល់ននផលិតផលសររីាងគជាម្យួផ្ផនកបរឈិភាគបានរបស់ដំណ(ំដ ី ឬការឈម្របើ
សែឹក) ឬឈដ្ឋយម្របឈយាលាម្រយឺៈការប ោះជាម្យួដីកខវក ់ ឬ ទឹកកខវក។់ កសិផលផ្ដលដ្ឋជំិតឈៅនឹងដាីនហា
និភយ័ននភាពកខវកខ់ពស់បំផុត។ 
ការអនុវតរទី៨. ម្រតូវឈ្វើការយតយតនម្ែ និងកតម់្រានូវរាល់ហានិភយ័ផ្ដលបងកឈដ្ឋយការឈម្របើម្របាស់ជី ឬ សារធាតុ
  ផ្កលម្អបឈងកើន ជីជាតិដី សម្រាបដ់ណំនីំម្យួៗ។ 

ការយតយតនម្ែម្រតូវផ្តឈ្វើឈ ើងចំឈពាោះម្របឈភទ ជី ឬ សារធាតុផ្កលម្អបឈងកើនជីជាតិដីផ្ដលម្រតូវឈម្របើ និងចំឈពាោះ
ដំណផំ្ដលម្រតូវដ្ឋឈំៅទីកផ្នែងឈនាោះ។ កំណតម់្រាអំពហីានិភយ័ចម្បងណម្យួផ្ដលបានឈ្វើអតតសញ្ជា ណម្រតូវផ្ត
រកាទុក។ ពត័ា៌នផ្ដលម្រតូវកតម់្រារមួ្ានទីាងំននទីកផ្នែង ម្របឈភទកសិផលផ្ដលម្រតូវដ្ឋ ំ កាលបរឈិចេទននការ
យតយតនម្ែ  អនកយតយតនម្ែ និងលទធផលននការយតយតនម្ែ។ ពត័ា៌នឈនោះ អាចកតម់្រាឈៅកនុងឈសៀវឈៅកំណតម់្រាម្របចាំ
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នថ្ង ឬ ឈៅឈលើទម្រម្ងក់តម់្រា។ ឧទាហរណ៍ននការយតយតនម្ែហានភិយ័ាននយិាយឈៅកនុងផ្ផនក ឧទាហរណ៍នន
ឯកសារនងិកណំតម់្រា ។ 
ការអនុវតរទី៩. ម្រតូវចាតវ់ធិានការឈដើម្បីកាតប់នថយហានិភយ័ផ្ដលបណរ លម្កពីការឈម្របើម្របាស់ជី់ ឬ សារធាតុ
  ផ្កលម្អបឈងកើនជីជាតិដី។ ម្រតូវឈម្រជើសឈរ ើសជី ឬ សារធាតុផ្កលម្អបឈងកើនជីជាតិដីណផ្ដលបងកឈម្រគាោះ
  ថ្នន កឈ់ដ្ឋយបនសល់សារធាតុ ឈោហឺៈ្ងនតិ់ចបផុំតឈៅកនុ ងផលិតផល។ 

ហានិភយ័ននភាពកខវកគ់ីម្អីាចកាតប់នថយបានឈដ្ឋយម្រគានផ់្តឈម្របើជី និងសារធាតុផ្កលម្អបឈងកើនជីជាតិដ ី
ផ្ដលានឈោហឺៈ្ងនត់ិច ឬ ឈដ្ឋយដ្ឋដំំណផំ្ដលម្រសូបយកឈោហឺៈ្ងនក់នុងចនំួនសតួចឈសតើង។ ផ្តងផ្តពិនិតយឈម្ើល
ការវភិាគគីម្នីនផលិតផលម្នុនឹងឈម្របើ។ 

ឧទាហរណ៍ខែោះអំពីវ ិ្ ីកាតប់នថយហានិភយ័ននភាពកខវកឈ់ដ្ឋយម្មី្រកូជីវពីការឈម្របើផលិតផលសររីាងគគឺឺៈ 
 ឈម្របើវ ិ្ ីសាស្ដសត ឬ ការអនុវតតដ្ឋដុំោះផ្ដលអាចកាតប់នថយឱ្កាសរបស់ផលិតផលសររីាងគម្កប ោះឈដ្ឋយ

ទាតា ល់ជាម្យួ ផ្ផនកបរឈិភាគបាន ។ ឧទាហរណ៍រមួ្ាន សសរដំណឈំ ើ និងដ្ឋដំំណឈំលើបាែ សាិច 
 ដ្ឋកផ់លិតផលសររីាងគចូលឈៅកនុងដ ី ឈដើម្បកីាតប់នថយភាពកខវកឈ់ៅឈលើដំណឈំៅជាបគ់ាន ពីខយល់បក ់

ឬ ពីការហូររបស់ទឹកឈភែផង  
 បឈងកើនរយឺៈឈពល រយតងឈពលឈម្របើផលិតផលសររីាងគ និងឈពលម្របម្ូលផលដំណ ំ 
 កុំឈម្របើោម្កសតវផ្ដលពុំបានឈ្វើម្របម្រពឹតតកម្មឈៅកនុងរយឺៈឈពល ៦០នថ្ង ននការម្របម្ូលផលម្របសិនឈបើ

អាចានការប ោះឈដ្ឋយទាតា ល់ ឬ ឈដ្ឋយម្របឈយាលជាម្យួផ្ផនកបរឈិភាគបានរបស់ដំណ។ំ 
 យកផលិតផលសររីាងគម្កឈ្វើជាកំប ុសតឈដើម្បកីាតប់នថយកំរតិអតិសុខុម្ម្របាណ  
 ចំឈពាោះកសិផលសម្រាបឈ់រៀបដ្ឋកឈ់ៅចំឈហៀងផ្ដលដ្ឋឈំៅជិតនឹងដីម្រតូវឈម្របើម្រតឹម្ផ្តសារធាតុកំប ុសត

ម្រតឹម្ម្រតូវ ឬ ផលិតផលសររីាងគកម្មសិទធិផ្ដលបានឈ្វើម្របម្រពឹតតកម្ម និងកុំឈម្របើយតឈៅកនុងរយឺៈឈពល ២ 
សបាត ហ៍ននឈពលម្របម្ូលផល  

 ឈចៀសយតងឈម្របើផលិតផលសររីាងគ (បានឈ្វើម្របម្រពឹតតកម្ម ឬ ម្និបានឈ្វើ) ដ្ឋកព់ីឈលើកសិផល  
 កុំឱ្យសតវសីុឈមម ចូលកនុងដណំកំំពុងលូតោស់កនុងរយឺៈឈពល ៦០ នថ្ងចុងឈម្រកាយ ម្ុនឈពលម្របម្ូល

ផលកសិផល។ 
ជី និងសារធាតុផ្កលម្អបឈងកើនជីជាតិដីជាឈម្រចើន គឺជាអនុផលននការផ្កនចនឧសាហកម្ម និងអាចានសារ

ធាតុគីម្ឈីផសងឈទៀតដូចជាឈោហឺៈ្ងន ់ ឈម្រៅពីសារធាតុផ្ដលចាបំាចស់ម្រាបក់ារលូតោស់របស់រកុៈជាត។ិ ឈគគួរ
ឈម្របើផ្តជី និងសារធាតុផ្កលម្អបឈងកើនជីជាតដិីផ្ដលម្រតូវឈៅនឹងកម្រម្តិឈោហឺៈ្ងនក់ណំតឈ់ដ្ឋយចាប ់និងានកម្រម្តិ
ម្និសុទធទាបបំផុតប ុឈណណ ោះ។ ឧទាហរណ៍ឺៈ ជីស៊ាុបផ្ពរផូសាវ តផ្ដលានជាតិកាដាុងំទាបពិឈសសឥ ូវឈនោះអាច
រកបាន និងគួរផ្តឈម្របើឈៅកផ្នែងណផ្ដលការឈម្របើជាតិផូសវ័រានកម្រម្តិខពស់ ឬ ឈៅកផ្នែងណផ្ដលានដ្ឋដំំណំ
ានហានភិយ័ខពស់។ 
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របូភាពទ៥ី:  ចំឈពាោះកសិផលឈម្របើសម្រាបឈ់រៀបដ្ឋកព់ីចំឈហៀងផ្ដលដ្ឋជំិតឈៅនឹងដីម្រតូវឈម្របើម្រតឹម្ផ្តសារធាតុ
 កំប ុសត ឬ ផលិតផលសររីាងគកម្មសិទធផ្ដលបានឈ្វើម្របម្រពតឹតកម្ម និងកុំឈម្របើយតកនុងឈពល ២សបាត ហ៍ 
 កនុងឈពល ម្របម្ូលផល។ 

ការអនុវតរទី១០. មិ្នម្រតូវឈម្របើសារធាតុសររីាងគ (សំណល់ពីរកុៈជាតិ ម្នុសស សតវ អតិសុខុម្ម្របាណ។ល។)  ផ្ដលពុំ
  បានឈ្វើម្របម្រពឹតរកម្ម (ចលនការរាង បឈ់ម្ឈរាគាម្វ ិ្ ីរបូសាស្ដសរ គីមី្ ឬ ជីវសាស្ដសរ)ម្របសិនឈបើយត
  សថិតកនុ ងសាថ នភាពានហានិភយ័ខពស់ផ្ដលអាចឈ្វើឱ្យកខវកដ់ល់កសិផល។ 

 សាថ នភាពផ្ដលានហានិភយ័ចម្បងននការឈ្វើឱ្យកខវកឈ់លើកសិផលពីការឈម្របើសារធាតុសររីាងគម្និបានឈ្វើ
ម្របម្រពឹតតកម្មរមួ្ានឺៈ 

 ដ្ឋកស់ារធាតុម្និបានឈ្វើម្របម្រពឹតតកម្មជិតកសិផលផ្ដលដ្ឋជំិតឈៅនឹងដ ី ឬ កសិផលផ្ដលបរឈិភាគម្និ
ចំអិន ឬ កឈ៏ម្របើ សារធាតុម្និបានឈ្វើម្របម្រពឹតតកម្មបនាា បព់ីដ្ឋកំសិផលផ្ដលដុោះជិតឈៅនឹងដី  

 ឈម្របើសារធាតុម្និបានឈ្វើម្របម្រពតឹតកម្មឈៅឈលើកសិផលដ្ឋឈំៅខពស់ពីដីកនុងលកៈខណឌ ផ្ដលានខយល់ខាែ ងំ 
ការអនុវតរទី ១១. ម្រតូវផ្តកតម់្រាទុកនូវវ ិ្ ីសាស្ដសរ កាលបរឈិចេទ និងរយឺៈឈពលននការឈ្វើម្របម្រពឹតរកម្មកនុ ងករណីផ្ដល
   បានឈ្វើ ម្របម្រពឹតរកម្មសារធាតុសររីាងគឈៅកនុ ងទីកផ្នែងផលិតកម្មម្ុននឹងឈម្របើ។ 

ការឈ្វើកំប ុសត គឺជាវ ិ្ ីសាស្ដសតសាម្នញ្ានការឈ្វើម្របម្រពឹតតកម្មសារធាតុសររីាងគ។ ឈដើម្បធីានាបានថ្នការឈ្វើ
កំប ុសតានម្របសិទធភាពសារធាតុសររីាងគម្រតូវផ្តឈ្វើម្របម្រពឹតតកម្មយា ងតិចណស់ ៦ សបាត ហ៍ និងម្រត បយ់តឱ្យបាន
ឈទៀងទាត ់ ឈដើម្បរីកាសីតុណា  ភាពផ្ដលម្រតូវការាម្រយឺៈការគរជាពំនូក។ ឈដើម្បបីងាា ញថ្នសារធាតុសររីាងគម្រតូវ
បានឈ្វើម្របម្រពឹតតកម្មយា ងានម្របសិទធភាពម្រតូវរកាកណំតម់្រាអំពីវ ិ្ ីសាស្ដសតម្របម្រពឹតតកម្ម កាលបរឈិចេទ និងរយឺៈឈពល
។ ពត័ា៌នអាចកតម់្រាឈៅកនុងឈសៀវឈៅកំណតឈ់ហតុម្របចានំថ្ង ឬ ឈៅឈលើទម្រម្ងក់តម់្រា និងម្រតូវផ្តរកាទុកសម្រាប់
ជាឯកសារឈយាងឈៅនថ្ងអនាគត។ 



 

23 
 

ការអនុវតរទី១២. ម្រតូវផ្តានឯកសារពីអនកផគតផ់គងផ់លិតផលផ្ដលានផសឈំដ្ឋយសារធាតុសររីាងគកនុ ងករណីផ្ដល
 ផលិតផលទាងំឈនាោះទទួលបានពីម្របភពខាងឈម្រៅ ឈដើម្បីបងាា ញថ្នសារធាតុសររីាងគទាងំឈនាោះ 
 ពិតជាបានឈ្វើម្របម្រពឹតរកម្ម កាតប់នថយហានិភយ័។ 

ឧទាហរណ៍ននសាថ នភាពហានិភយ័ខពស់ ាននិយាយឈៅកនុងការអនុវតតទ ី ១១។  ឯកសារទទួលបានពី
អនកផគតផ់គងផ់្ដលបងាា ញថ្នសារធាតុសររីាងគម្រតូវបានឈគឈ្វើម្របម្រពឹតតកម្មអាចជាសាែ កសញ្ជា ផលិតផល សនែឹកពត័ា៌ន
ជាកោ់ក ់ លិខិតម្របកាស ឬ ការម្របកាសលកៈនតិកឺៈ។ ឯកសាទាងំឡាយម្រតូវផ្តរកាទុកសម្រាបជ់ាឯកសារឈយាង
កនុងឈពលអនាគតឈៅកនុងករណីផ្ដលឈគរកឈើើញភាពកខវកឈ់ៅកនុងឈពលផលិតកម្ម ឬ បនាា បព់ីការម្របម្ូលផល។ 
កំណតម់្រាអាចជួយ ឱ្យឈគរកឈើើញអនកផគតផ់គងស់ារធាតុ សររីាងគ ឈដើម្បឈីសុើបអឈងកតពីម្ូលឈហតុននភាពកខវក។់ 
ការអនុវតរទី១៣. មិ្នម្រតូវឈម្របើកាកសំណល់របស់ម្នុសស (ោម្ក ទឹកម្ ូម្រត សំណល់ពីបងគន ់ ។ល។) ឈៅកនុ ង

ផលិតកម្មកសិផលម្រសស់ផ្ដលានឈគាលឈៅសម្រាបក់ារឈម្របើម្របាស់ជាអាហារទាតា ល់របស់
ម្នុសសឈ ើយ។ 

កាកសំណល់ម្នុសសអាចានធាតុបងកជម្ងរឺបស់ម្នុសស និងម្និគួរឈម្របើសម្រាបដ់្ឋកំសិផលម្រសស់ឈ ើយ។ 
ឈៅម្របឈទស ខែោះ ជីវសំណល់រងឹ ម្រតូវបានផលិតឈ ើងឈៅកនុងឈពលម្របម្រពឹតតកម្មជីវសាស្ដសតននសំណល់។ ជីវសំណល់ 
កម៏្និគួរឈម្របើឈ ើយ ឈដ្ឋយ សារផ្តយតានហានិភយ័ផ្ដលឈគពុំបានម្រសាវម្រជាវឱ្យបានម្រតឹម្មឹ្រតូវ។ 
ការអនុវតរទី១៤. ម្រតូវពិនិតយ ផ្ថ្ទាឧំបករណ៍ផ្ដលឈម្របើសម្រាបក់ារដ្ឋកជី់ ឬ សារធាតុផ្កលម្អបឈងកើនជីជាតិដីឱ្យសថិត

កនុ ងសាថ នភាពដឈំណើ រការលអ យា ងតិចម្យួឆ្ន មំ្រង ឈដ្ឋយអនកានសម្តថភាពបឈចចកឈទស។ 

ការឈម្របើឧបករណ៍ផ្ដលានកហុំសអាចនាឱំ្យ ជី និងសារធាតុផ្កលម្អបឈងកើនជីជាតិដីផ្ដលឈម្របើានចំនួន
ឈលើសលប។់ ឧបករណ៍ម្រតូវផ្តម្រតួតពិនតិយឈដ្ឋយអនកផ្ដលានសម្តថភាពបឈចចកឈទសយា ងតចិណស់ជាឈរៀងរាល់
ឆ្ន ឈំដើម្បធីានាថ្នអម្រាឈម្របើម្របាស់សថិតឈៅកនុងលំដ្ឋបផ់្ដលរពំឹងទុក។ អនកផ្ដលានសម្តថភាពបឈចចកឈទសអាចជា
កសិករ ឬកម្មករផ្ដលានជនំាញឈៅកនុងការឈម្របើឧបករណ៍ ឬជាទីម្របឹកាដូចជាតណំងម្កពអីនកផគតផ់គងឧ់បករណ៍
។ 

ឧបករណ៍ឈម្របើសម្រាបឈ់្វើកបំ សុត ការរកាទុក និងឈម្របើសារធាតុសររីាងគម្និគួរឈម្របើសម្រាបក់ិចចការដនទឈទៀត 
ផ្ដលអាចប ោះជាម្យួកសិផលឈ ើយ។ 
ការអនុវតរទី១៥. ម្រតូវផ្តកណំតទី់ាងំសាងសង ់ ផ្ថ្រកា កផ្នែងោយ កផ្នែងផាុ កជី និងសារធាតុផ្កលម្អបឈងកើន
   ជីជាតិដី និងសម្រាបឈ់្វើកបំ ុសរសារធាតុសររីាងគ ឈដើម្បីកាតប់នថយហានិភយ័ននភាពកខវកដ់ល់
   កផ្នែងផលិតកម្ម និងម្របភពទឹក។ 

ភាពកខវកជ់ីវសាស្ដសត និងគីម្ពីីការហូររបស់ទឹកឈភែផង ឬ ខយល់បកអ់ាចឈកើតឈ ើងបាន ម្របសិនឈបើកផ្នែង ឬ 
សាា រឺៈ សម្រាបរ់កាទុក ោយ និង ផាុកជី និងសារធាតុផ្កលម្អបឈងកើនជីជាតិដ ី និងសំរាបឈ់្វើកបំ ុសតសារធាតុ
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សររីាងគានទីាងំសថិតឈៅជតិនឹងទកីផ្នែងផលិតកម្ម និងម្របភពទឹក។ កផ្នែង និងសាា រឺៈទាងំឈនោះម្រតូវផ្តសាថ បនា
ឈដ្ឋយរនាងំ ម្របពន័ធបងាូរទឹក និងរបាងំឈដើម្បបីងាក រភាពកខវកឈ់ដ្ឋយទាតា ល់ ឬឈដ្ឋយម្របឈយាលឈៅឈលើកសិផល ។ 
 

 

 

 

 

 

របូភាពទ៦ី: ទីាងំននសារធាតុសររីាងគឈៅចំឈហៀងផែូវទកឹផ្ដលឈម្របើសម្រាបឈ់ម្រសាចម្រសព ឬ ោងកសិផល 
អាចនាឱំ្យានភាពកខវកជ់ីវសាស្ដសតឈលើកសិផល។ 

ការអនុវតរទី១៦. ម្រតូវកតម់្រាទុកឈដ្ឋយលម្អិតអពីំម្របភព ឈឈាម ោះផលិតផល កាលបរឈិចេទ និងបរាិណននជី ឬ   
សារធាតុផ្កលម្អបឈងកើនជីជាតិដី ផ្ដលទទួលយកម្កទុកឈម្របើម្របាស់។ 

ការអនុវតរទី១៧. ម្រតូវកតម់្រាទុកឈដ្ឋយលំអិតអពីំកាលបរឈិចេទ ឈឈាម ោះផលិតផល ឬ សាា រឺៈផ្ដលបានឈម្របើម្របាស់ 
ទីាងំឈ្វើម្របម្រពឹតរកម្ម អម្រាឈម្របើម្របាស់ វ ិ្ ីសាស្ដសរឈម្របើម្របាស់ និងឈឈាម ោះអនកឈម្របើម្របាស់នូវរាល់ 
ការឈម្របើជី ឬ សារធាតុផ្កលម្អបឈងកើនជីជាតិដី។ 

កំណតម់្រាអពំីជ ីនិងសារធាតុផ្កលម្អបឈងកើនជីជាតិដីផ្ដលទទួលបាន និងឈម្របើម្រតូវផ្តរកាទុកឈដើម្បាីម្រក
ឈៅកនុងឈហតុការណ៍ផ្ដលឈគរកឈើើញនូវភាពកខវកក់នុងឈពលផលិតកម្មឬបនាា បព់ីម្របម្លូផល។កណំតម់្រាអាចជួយ 
ដល់ការឈសុើបអឈងកតពីម្ូលឈហតុននភាពកខវក។់ ពត័ា៌នអំពីម្របភពកាលបរឈិចេទ បរាិណ និងផលិតផល ឬ 
សារធាតុទទួលបានអាចកតម់្រាឈៅកនុងឈសៀវឈៅកំណតម់្រាម្របចានំថ្ង ឬ ឈៅឈលើទម្រម្ងក់តម់្រា ឬ ឯកសារ ឬ 
បងាក នន់ដដឹកទំនិញម្រតូវផ្តរកាទុក។ កំណតម់្រាននការឈម្របើជ ី និងសារធាតុផ្កលម្អបឈងកើនជីជាតដិ ី អាចកតម់្រា
ឈៅកនុងឈសៀវឈៅកំណតម់្រាម្របចានំថ្ង ឬ ឈៅឈលើទម្រម្ងក់តម់្រា។ ឧទាហរណ៍ននទរំងក់តម់្រាានឈៅកនុងផ្ផនក
ឧទាហរណ៍ននឯកសារ និងកណំតម់្រា។ 

៣.៤. ទឹក្ 

 ទឹកអាចឈម្របើឈៅកនុងឈពលដ្ឋដុំោះសម្រាបឈ់ម្រសាចម្រសព ដ្ឋកជ់ី និងបាញ់ថ្នន  ំ និងសម្រាបោ់ង ឈរ ើឈកោះពីយតល
ឈចញ (កបឈ់ចាលកនុងទឹក) ម្របម្រពឹតតកម្មគមី្ ីការឈម្របើទឹកឈ្វើឱ្យម្រតជាក ់និងឈ្វើជាទឹកកកដ្ឋកព់ីឈលើ។ ឈៅកនុងម្របពន័ធដ្ឋំ
ឈលើទឹក ទឹកប ោះជាម្យួ ឫសកសិផលឈដ្ឋយខាជ បខ់ជួន។  
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ធាតុបងកជម្ងរឺបស់ម្នុសសផ្ដលអាចានវតតានឈៅកនុងទកឹរមួ្ាន បាកឈ់តរ ី ដូចជា ម្របឈភទ Salmonella, 
E. coli និងម្របឈភទ Shigella, បា រា សីុត ដូចជា Cryptosporidium, Giardia និង Cyclospora និងវរីសុ ដូចជា 
ឈម្ឈរាគរោកឈថ្ែើម្ ម្របឈភទ A និងវរីសុ Norwalk។ សររីាងគទាងំឈនោះភាគឈម្រចើនានកំឈណើ តឈៅកនុងោម្ក និងជាទូ
ឈៅរកឈើើញឈៅកនុងថ្និកសតវ ដូចជា សតវពាហនឺៈ, ពផ្ព និងពពួកសតវសាែ ប។ សតវសីុឈមម ឈៅជិតកផ្នែងផគតផ់គង់
ទឹក សតវចូលឈដ្ឋយពុំបានម្រតួតពិនតិយ និងការរកាទុកោម្កម្និបានសម្រម្យអាចជាសកាត នុពលឈ្វើឱ្យកខវកដ់ល់
ទឹក។ 

ម្របភពទកឹ: ទឹក ជាទូឈៅានម្របភពម្កពីផែូវទឹក ទំនប ់ រនធ និងអាងសតុកទឹក និងម្របផ្ហលទទួលភាពកខវកឈ់ដ្ឋយ 
អតិសុខុម្ម្របាណ ឬ សារធាតុគីម្។ី ឈគគួរផ្តខំម្របឹងផ្ម្របងឈដើម្បកីាតប់នថយហានភិយ័ននភាពកខវកដ់ល់ម្របភពទឹក។ 

 ទឹកបានម្កពីផែូវទកឹអាចទទលួភាពកខវកឈ់ដ្ឋយអតិសុខុម្ម្របាណ ម្របសិនឈបើយតហូរឈៅជិតកផ្នែងម្រប
ពលវបបកម្ម សតវ ដូចជាកផ្នែងឱ្យចំណីសតវ កផ្នែងយកទឹកឈដ្ឋោះ និងកផ្នែងចិញ្ច ឹម្ម្រជូក និងឈៅ 
ជិតកផ្នែងានម្នុសសរស់ឈៅឈម្រចើន។ ភាពកខវកគ់មី្អីាចឈកើតឈ ើងឈៅជិតតំបនឧ់សាហកម្ម ឬ តំបន ់
កសិកម្មផ្ដលបឈញ្ជច ញសារធាតុគីម្ចូីលឈៅកនុងម្របភពទកឹ។ 

 ទឹកបានម្កពីទនំបអ់ាចទទលួភាពកខវកឈ់ដ្ឋយអតិសុខុម្ម្របាណពីការហូរឈចញឈៅនផាឈលើ និងការ 
ចូលរបស់សតវពាហនឺៈ ឬ សតវសាែ ប ឬ ឈដ្ឋយសារធាតុគីម្ ី ម្របសិនឈបើការរកាទុកសារធាតុគីម្,ី ឬ 
កផ្នែងោងឧបករណ៍បាញ់ថ្នន  ំនិងកផ្នែងបំឈពញឈៅជិតនឹងទំនប ់ឬ ផែូវទឹក។ 

 ទឹកឈចញពីរនធ អាចទទួលភាពកខវកឈ់ដ្ឋយអតិសុខុម្ម្របាណពីការម្រជាបឈចញពីម្របពន័ធទឹកសំអុយ ឬ ពី 
កផ្នែងទទួល ទឹកឈភែផងផ្ដលានដុោះឈមម ម្រកាស់។ 

 អាងសតុកទឹក (ជាទូឈៅឈម្របើសម្រាបស់តុកទឹកឈភែផង) អាចទទួលរងនូវភាពកខវកឈ់ដ្ឋយអតិសុខុម្ 
ម្របាណពីសតវ សាែ ប សតវកឈករ ឬ ោម្កសតវដនទឈទៀត ឈៅឈលើដំបូល និងឈៅកនុងទរម្រតងទ់ឹក និង 
ពីសតវសាែ បសាែ ប ់ សតវកឈករ សាែ ប ់នងិសតវសាែ បដ់នទឈទៀតឈៅកនុងទរ ឬ កនុងអាង។ 

ការឈម្របើម្របាស់ទកឹ: ហានិភយ័ននភាពកខវកជ់ីវសាស្ដសតានកម្រម្តិខពស់ម្របសិនឈបើឈគឈម្របើទឹកឈៅឈលើផ្ផនកអាចបរឈិភាគ 
បានរបស់កសិផលភាែ ម្ៗម្ុនឈពលម្របម្ូលផល ឬ បនាា បព់ីម្របម្ូលផលឈៅកនុងឈពលឈលើកដ្ឋក ់ នងិឈវចខចប។់ ការ
ឈម្របើទឹកឈនោះរមួ្ានការឈម្រសាចម្រសពពីឈលើកាល និងការបាញ់ថ្នន មំ្ុនឈពលម្របម្ូលផលបនតិច ទឹកសម្រាប ់ ោង 
ទឹកឈម្របើសម្រាបោ់យសារធាតុគីម្ ី ម្រជលកឈ់ម្រកាយឈពលម្របម្ូលផល ទឹកឈៅកនុងអាង នងិសនូកសម្រាបោ់ងជម្រម្ុោះ 
ទឹកឈៅកនុងឧបករណ៍ឈ្វើឱ្យម្រតជាកឈ់ដើរឈដ្ឋយទឹក និងទកឹឈម្របើសម្រាបដ់្ឋកឱ់្យម្រតជាកឈ់ៅឈលើកញ្ចប។់ ទឹកឈម្រសាច
ម្រសពផ្ដលពុំប ោះជាម្យួកសិផល ដូចជា ការឈម្រសាចម្រសពដណំកា់នហានភិយ័ទាប។ 

ហានិភយ័ននភាពកខវកា់នទហំំ្ំចំឈពាោះទឹកឈម្របើឈ ើងវញិ និងទឹកផ្ដលម្និបានឈ្វើម្របម្រពតឹតកម្ម ឬ ផ្ថ្រកា 
ឱ្យបានម្រគបម់្រគាន ់ ជាពិឈសសទឹកសម្រាបោ់ងកសិផល។ ទឹកចុងឈម្រកាយផ្ដលឈម្របើឈម្រកាយម្របម្ូលផលឈៅឈលើ 
ផ្ផនកបរឈិភាគរបស់កសិផល គួរផ្តសម្ម្ូលឈៅនឹងសតងដ់្ឋទឹកសម្រាបផ់ឹក (គុណភាពសម្រាបផ់ឹកបាន)។ 

គុណភាពទឹកឈម្របើសម្រាបប់ោ់ងនដ និងសំអាតនផា ឬ ឧបករណ៍ផ្ដលប ោះឈដ្ឋយទាតា ល់ជាម្យួកសិផល 
កម៏្រតូវផ្តយតយតនម្ែអំពហីានភិយ័សកាត នុពលននភាពកខវកឈ់លើកសិផល។ 
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ការឈម្រសាចឈដ្ឋយបាញ់                                                  ការឈម្រសាចឈដ្ឋយដំណក ់

របូភាពទ៧ី:ហានិភយ័ននភាពកខវកជ់ីវសាស្ដសតានកំរតិខពស់ចំឈពាោះការឈម្រសាចម្រសពឈដ្ឋយបាញ់ជាងការ 
ឈម្រសាចម្រសពដំណក ់ឈៅកផ្នែងផ្ដលទឹកពុបំ ោះផ្ផនកបរឈិភាគបានរបស់កសិផល។ 

ម្របឈភទកសិផល: ម្របឈភទកសិផលផ្ផនកកសិផលផ្ដលអាចបរឈិភាគបាន និងវ ិ្ ីបរឈិភាគកសិផលជោះឥទធពិលឈៅ 
ឈលើហានិភយ័ននភាពកខវកជ់ីវសាស្ដសត។ ហានិភយ័ចំឈពាោះកសិផលផ្ដលាននផា្មំ្និឈសមើដូចជា បផ្នែសែឹក ផ្ដល 
អាចចាបសំ់ឈណើ ម្ និងម្មី្រកូសររីាងគខពស់ជាងចំឈពាោះកសិផលផ្ដលានសំបករឈោង។ ម្របសិនឈបើឈគបរឈិភាគ 
កសិផលឈៅឈដ្ឋយពុំចំអិនឈនាោះយតានហានិភយ័ខពស់ជាងឈម្របផបឈៅនឹងកសិផលផ្ដលចិតសំបក ឬ ចំអនិម្ុននឹង
បរឈិភាគ។ 

ការអនុវតរទី១៨. ម្រតូវឈ្វើការយតយតនម្ែទឹកផ្ដលឈម្របើកនុងដំណកក់ាលម្ុនឈពលម្របម្ូលផល (ទកឹសម្រាប ់ ឈម្រសាច 
ម្រសពសម្រាបដ់្ឋកជ់ី នងិសម្រាបោ់យនឹងសារធាតុគមី្ឈីផសងៗ) នងិកនុងដំណកក់ាល 
ឈម្រកាយម្របម្ូលផល (ទឹកសម្រាបោ់ងសំអាតសម្រាបម់្របម្រពឹតរកម្មកសិផល នងិឈ្វើ អនាម្យ័) 
ឈដើម្បមី្រសាវម្រជាវរកហានិភយ័ផ្ដលអាចបងកឱ្យ ានភាព កខវកឈ់ដ្ឋយសារធាតុគីម្ ី និង 
ជីវសាស្ដសរដល់កសិផល។ 

  ចំឈពាោះម្របឈភទកសិផលនីម្យួៗផ្ដលបានដ្ឋឈំគម្រតូវផ្តយតយតនម្ែរកហានភិយ័ននភាពកខវកគ់ីម្ ី
និងជីវសាស្ដសត បណត លម្កពកីារឈម្របើម្របាស់ទឹក។ ផ្ផនកផ្ដលម្រតូវពិចារណ គឺឺៈ 

 ឈតើម្របភពទឹកបានម្កពីអវ ី? នងិឈតើយតអាចនងឹទទួលភាពកខវកឬ់ឈទ ? 
 ឈតើទឹកម្រតូវបានឈម្របើយា ងដូចឈម្តច ? និងឈតើយតប ោះនឹងផ្ផនកបរឈិភាគរបស់កសិផលឬឈទ ? 
 ឈតើឈគបរឈិភាគកសិផលយា ងដូចឈម្តច? ឈតើឈគបរឈិភាគយតឈៅឬ កច៏ិតសំបកឬ ចំអនិយតម្នុនឹងបរឈិភាគ ? 
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ជាទូឈៅ ទឹកឈៅឈលើដី ានហានិភយ័ននភាពកខវកខ់ពស់ជាងទឹកឈៅឈម្រកាម្ដ ី ឈដ្ឋយសារចំងាយ របស់យតព ី
ម្របភពភាពកខវក ់ និងការម្រគបម់្រគងម្របភពភាពកខវកពុ់ំអាចឈ្វើបាន។ កាត ផ្ដលជោះឥទធពិលឈលើភាពកខវក ់ រមួ្ាន 
សតវ ឈដើម្ឈមម ឈៅកនុងទឹក ការឈម្របើោម្កដ្ឋកឈ់ៅដ ី  របបទឹកឈភែផង និងសណា នដ។ី ចំឈណតដ ី និងទកឹឈភែផង 
អាចឱ្យភាពកខវកហូ់រចូលឈៅកនុងទឹកឈៅឈលើដ។ី ម្របតិបតតកិារឈៅជិតគាន អាចជាម្របភពននភាពកខវកដូ់ចជាទ ី កផ្នែង 
ចាកដ់ ី អាងទឹកសអុយ  អនកផលិតកំប ុសត និងកសិដ្ឋា នឈគាយកទឹកឈដ្ឋោះ និងបកស។ី ឈៅកនុងករណីទាងំឈនោះ ម្រតូវ ឈម្របើ 
វធិានការម្រតួតពិនិតយឈដើម្បបីងាក រភាពកខវកដូ់ចជាសាងសងរ់បាងំម្របឡាយ របង រនាងំរកុៈជាត ិ និងម្រសោះសម្រាប ់
ទទួលទឹក ។  

ទឹកផ្ដលឈម្របើឈម្រសាចផ្ផនកបរឈិភាគបានននកសិផលានហានិភយ័ខពស់ជាងកផ្នែងផ្ដលពុាំនការប ោះឈកើត
ឈ ើង។ ឧទាហរណ៍ ហានិភយ័ននការឈ្វើឱ្យកខវកដ់ល់កសិផលបណត លម្កពីការឈម្រសាចម្រសពឈដ្ឋយដំណក ់ាន
កម្រម្តិទាបពីឈម្រពាោះជា្ម្មាទកឹពុំបានប ោះជាម្យួផ្ផនកបរឈិភាគបានឈ ើយ។ កផ្នែងណផ្ដលានការប ោះជាម្យួ
ផ្ផនកបរឈិភាគបានឈៅកនុងឈពលឈម្រសាចម្រសព ឬបាញ់ថ្នន ឈំនាោះហានភិយ័ននភាពកខវកខ់ពស់បំផុតជតិឈៅនឹងការម្របម្ូល
ផល ផ្ដលជា្ម្មាកនុងរយឺៈឈពល ២នថ្ង ននការម្របម្ូលផល ។ 

ហានិភយ័ននភាពកខវកខ់ពស់ចឈំពាោះកសិផលផ្ដលបរឈិភាគឈៅ ជាពិឈសសកសិផលផ្ដលាននផាម្និឈសមើ្ ំ
ដូចជា បផ្នែ សែឹក។ នផាម្និឈសមើ្ំ អាចចាបសំ់ឈណើ ម្ នងិម្មី្រកូសររីាងគបាន។ 

កំណតម់្រាននហានិភយ័ចម្បងៗផ្ដលបានឈ្វើអតតសញ្ជា ណម្រតូវផ្តរកាទុក។ ពត័ា៌នផ្ដលម្រតូវកតម់្រារមួ្ 
ានទីាងំននទកីផ្នែង ម្របឈភទកសិផលម្រតូវដ្ឋ ំ កាលបរឈិចេទននការយតយតនម្ែ អនកយតយតនម្ែ វធិានការសម្រាបក់ាត ់
បនថយហានិភយ័ និងលទធផលននការយតយតនម្ែ។ ពត័ា៌នឈនោះអាចកតម់្រាចូលឈៅកនុងឈសៀវឈៅកំណតម់្រាម្របចា ំនថ្ង 
ឬឈៅឈលើទំរងក់តម់្រា។  

ឧទាហរណ៍ ននការយតយតនម្ែហានិភយ័ានឈៅកនុងផ្ផនក ឧទាហរណ៍ននឯកសារ និងកណំតម់្រា។ 

ការអនុវតរទី១៩. ម្រតូវឈ្វើការពិឈសា្នយ៍តយតនម្ែទឹក ឈដើម្បីកំណតហ់ានិភយ័បងកឱ្យានភាពកខវកឈ់លើកសិផល 
 ឈៅាម្ឈពលឈវោផ្ដលសម្ម្រសបនឹងលកៈខណឌ ផ្ដលានឥទិធពលឈៅឈលើការផគតផ់គងទឹ់ក 
 និងម្រតូវរកាកណំត ់ម្រាលទធផល។ 

ជាការឥតម្របឈយាជនក៍នុងការឈ្វើឈតសតរាល់សាសធាតុបងកឈរាគរបស់ម្នុសសផ្ដលអាចាន។ ការឈ្វើឈតសត
រកវតតានននម្រកុម្បាកឈ់តរផី្ដលឈៅថ្នកូលីហវ័ម្កនុងោម្កនឹងផតល់នូវការបញ្ជជ កអ់ំពភីាពកខវកជ់ីវសាស្ដសត។ យតាន
ឈឈាម ោះម្ ាងឈទៀតថ្នកូលីហវ័រ្នន់ឹងកំឈៅ ពីឈម្រពាោះយតអាច្នសី់តុណា ភាពខពស់ (រហូតដល់ ៤៥ អងារឈស) ។ 

ទឹកសម្រាបឈ់្វើឈតសតម្រតូវឈ្វើសំណកឈៅម្រតងច់ណុំចផ្ដលយតប ោះជាម្យួកសិផល។ ការឈ្វើឈតសតគួរផ្តឈ្វើ 
ឈៅឈពលផ្ដលអាចានហានភិយ័ខពស់បំផុត និងកនុងឈពលផ្ដលអាចម្រគបម់្រគងហានិភយ័សកាត នុពលបាន។ ាម្ 
ចាបម់្រតូវឈ្វើឈតសតទឹកឈៅឈពលលកៈខណឌ ននម្របភពានការទាតែ ស់បតូរ។ ឧទាហរណ៍ឺៈ ទឹកផ្ដលានម្របភពម្កពទីំនប ់
និងផែូវទឹកម្របផ្ហលជាទទួលឥទធិពលពីការហូរចូលឈៅកនុងកផ្នែងសតុកទកឹឈភែផង ឈម្រកាយពីានឈភែផងជាងទកឹផ្ដល
ានម្របភពឈៅកនុងរនធឈម្រកាម្ដី។ 
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ម្នាីរពិឈសា្នផ៍្ដលទទួលសាគ ល់ឈដ្ឋយអាជាា ្រានសម្តថកិចចគួរផ្តឈម្របើសម្រាបឈ់្វើឈតសតទឹក។ ម្ុននឹង 
ឈផាើសំណកទឹកម្រតូវទាកទ់ងជាម្យួម្នាីរពិឈសា្នឈ៍ដើម្បទីទួលការផ្ណនាអំំពីវ ិ្ ីម្របម្ូល និងដឹកជញ្ជូ នសំណក 
ទឹក។  

កម្រម្តិឈម្រគាោះថ្នន កន់នកូលីហវ័ម្ោម្កឈៅកនុងទឹកអាម្រស័យឈៅឈលើម្របឈភទកសិផល វ ិ្ ីឈម្របើម្របាស់ទឹក នងិឈតើ
ានសររីាងគរស់ឈៅឈលើកសិផល ឬ គាម ន។ ឈសៀវឈៅផ្ណនាអំំពីកម្រម្តិឈម្រគាោះថ្នន កច់ំឈពាោះកសិផលបរឈិភាគឈៅ និង
កផ្នែងផ្ដលទឹកប ោះជាម្យួផ្ផនកបរឈិភាគបានានបងាា ញឈៅកនុងារាងខាងឈម្រកាម្។ វ ិ្ ីសាស្ដសតផ្ដលឈគឈម្របើជាទូឈៅ
សម្រាបឈ់្វើឈតសតទឹកពុំអាចរកឈើើញកម្រម្តិកូលីហវ័ម្ោម្កតិចជាង ១០ឯកា កនុង ១០០ ម្ល ទឹកឈ ើយ។ 

 

ការឈម្របើទកឹ ករំតិឈម្រគាោះថ្នន ករ់បស់កូលីហវ័ម្ោម្ក              
(ចំនួន កនុង ១០០ ម្ល ទកឹ) 

សម្រាបឈ់ម្រសាចម្រសព សម្រាបោ់យជាម្យួជ ី ១០០០ 

សម្រាបប់ាញ់សារធាតុគីម្ជីតិឈពលម្របម្ូលផល 
កផ្នែងបងាូរ ទឹកឈចាល 
ឧបករណ៍ឈ្វើឱ្យម្រតជាកឈ់ដ្ឋយទឹក 

១០០ 

ទឹកសម្រាបោ់ង  ម្របម្រពឹតតកម្មកសិផល 
សំអាតឧបករណ៍  ោងនដ   ឈ្វើឱ្យម្រតជាកឈ់ៅខាងឈលើ  

១០ 

ការឈ្វើឈតសតទឹកជា្ម្មាសម្រាបរ់កភាពកខវកគ់ីម្ពុីំចាបំាចឈ់ ើយ។ ការឈ្វើឈតសតគួរផ្តឈ្វើឈ ើងឈៅកផ្នែង 
ផ្ដលសងសយ័ថ្នានភាពកខវកគ់ីម្ឈីៅកនុងទឹក។ ឧទាហរណ៍ឺៈ ម្របសិនឈបើានការកំពបស់ារធាតុគីម្ចូីលឈៅកនុងផែូវ
ទឹកជិតចំការផ្ដល ឈម្របើសម្រាបោ់ងកសិផល។ 

កំណតម់្រាននលទធផលឈ្វើឈតសតម្រតូវផ្តរកាទុក។ ពត័ា៌នផ្ដលម្រតូវកតម់្រារមួ្ាន ម្របភពទឹក ទីាងំឈ្វើ 
សំណក កាលបរឈិចេទ នងិលទធផលននការឈ្វើឈតសត។ ការឈ្វើដូចឈនោះអាចសឈម្រម្ចបានឈដ្ឋយកតម់្រានូវកាល 
បរឈិចេទ  ម្របភពទឹក  ទីាងំឈ្វើសំណកឈៅឈលើលទធផលឈតសតផតល់ឈដ្ឋយម្នាីរពិឈសា្ន។៍ 

 

ការអនុវតរទី២០. ម្រតូវផ្តឈម្រជើសឈរ ើសម្របភពទឹកផ្ដលានសុវតថិភាព ឬម្រតូវឈ្វើម្របម្រពឹតរកម្មទឹក និងម្រតតួពិនិតយឱ្យ
 បានម្រតឹម្ម្រតូវឈដ្ឋយានកំណតម់្រា និងរកាទុកកណំតម់្រាននវ ិ្ ីសាស្ដសរឈ្វើម្របម្រពឹតរកម្ម និង
 លទធផលម្រតួតពិនិតយសម្រាបត់ំបនណ់ផ្ដល  ហានិភយ័ខពស់ននភាពកខវកឈ់ដ្ឋយសារធាតុ
 គីមី្ និងជីវសាស្ដសរ។ 
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ទឹកអាចឈ្វើម្របម្រពឹតតកម្មកាតប់នថយកម្រម្តិសាសធាតុបងកជងំឺរបស់ម្នុសសផ្ដលានប ុផ្នតការឈ្វើម្របម្រពឹតតកម្ម
ទឹករកភាពកខវកគ់មី្ពុីំានសារឺៈម្របឈយាជនឈ៍ ើយ។ ឈៅកផ្នែងផ្ដលានភាពកខវកគ់ីម្ ី ម្របភពទកឹានសុវតថិភាព
គួរផ្តឈម្រជើសឈរ ើសម្កឈម្របើ។ 

 

 
របូភាពទ៨ី: ទឹកឈម្របើសម្រាបោ់ងកសិផលផ្ដលបរឈិភាគឈៅម្រតូវផ្តឈ្វើម្របម្រពឹតតកម្ម និងម្រតួតពនិិតយឈម្ើលម្របសិទធ

ភាពរបស់យតឈដើម្បកីាតប់នថយហានិភយ័ននភាពកខវកជ់ីវសាស្ដសត។ 

ានវ ិ្ ីសាស្ដសតសម្រាបឈ់្វើអនាម្យ័សារធាតុគមី្នីិងសារធាតុម្និផ្ម្នគីម្មី្យួចំនួនផ្ដលអាចឈម្របើសម្រាប់
ឈ្វើម្របម្រពឹតតកម្មទកឹឈដើម្បរីកភាពកខវកជ់ីវសាស្ដសត។ ឧបករណ៍ឈ្វើអនាម្យ័គីម្មី្រតូវផ្តអនុម្ត័សំរាបឈ់ម្របើឈដ្ឋយអាជាា ្រ
ានសម្តថកចិច។ ម្រតូវរកដំបូនាម នបឈចចកឈទសឈដើម្បធីានាថ្នជឈម្រម្ើសផ្ដលលអជាងឈគម្រតូវបានឈម្របើសម្រាបម់្របឈភទម្មី្រកូ
សររីាងគឈគាលឈៅ។         
 ជឈម្រម្ើសជាទូឈៅ គឺឺៈ 

 កែរនី (Chlorine) 
 កែរនី ឌ្ីអុកសីុត (Chlorine dioxide) 
 សាសធាតុកែរមូ្របូម្នី (Chloro-bromine compounds) 
 អុីម្រដូផ្សនឈប រ  កុសីុត (Hydrogen peroxide) 
 GasuIteb:ra:esTik (Peracetic acid) 
 សាសធាតុឈប រ  កុសីុត (បនសនំនអុីម្រដូផ្សនឈប រ  កុសីុត និងអាសីុតឈប រា ឈសទិក)  

 (Peroxy compounds – combinations of hydrogen peroxide and peracetic acid) 

 អូហសូន (Ozone) 
 ពនែឺអ៊ាុលម្រាវយូីឈល (Ultraviolet light) 
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កាត ជាឈម្រចើនផ្ដលកំណតថ់្នឈតើឧបករណ៍ឈ្វើអនាម្យ័កាតប់នថយបនាុកជីវសាស្ដសតលអប ណុណ ។ កាត ទាងំឈនោះ 
រមួ្ានឺៈ  

 ម្របឈភទកសិផល 
 ម្របឈភទម្មី្រកូសររីាងគផ្ដលានវតតាន 
 ចំនួនម្មី្រកូសររីាងគឈៅកនុងទកឹ 
 លកៈខណឌ គីម្រីបស់ទកឹ ដូចជា ឈប ហាស់ (pH) 
 លកៈខណឌ របូរបស់ទឹក ដូចជា សីតុណា ភាពរបស់យត និងចំននួសារធាតុសររីាងគផ្ដលានវតតាន និង 
 កំហាបន់នអនកឈ្វើអនាម្យ័ 

ការឈ្វើអនាម្យ័ទឹកម្រតូវផ្តម្រតតួពិនិតយឈដើម្បឈីម្ើលថ្នឈតើការឈ្វើម្របម្រពឹតតកម្មានម្របសិទធភាពឬឈទ។ម្របឈភទនន 
ការម្រតួតពិនិតយអាម្រស័យឈលើវ ិ្ ីសាស្ដសតម្របម្រពឹតតកម្ម។ ឧទាហរណ៍ ចំឈពាោះម្របម្រពឹតតកម្មកែរនី pH ទឹកម្រតូវផ្តម្រតួតពនិិតយ 
ឱ្យបានឈទៀងទាតឈ់ដ្ឋយឈហតុថ្នម្របសិទធភាពរបស់កែរនីម្រតូវកាតប់នថយឈៅកនុងកម្រម្តិ pH ខពស់ជាង ៧,៥។ សារ
ធាតុសររីាងគឈៅកនុងទកឹរមួ្បញ្ចូ លកែរនី នងិឈ្វើឱ្យអកម្ម។ ការម្រតួតពិនិតយទឹកជាឈទៀងទាតឈ់ដ្ឋយឈម្របើបនាោះឈ្វើឈតសតជា
តម្រម្ូវការឈដើម្បឈីម្ើលវតតានកែរនីឈសរ។ី 

ឈដើម្បពីិនិតយឈម្ើលថ្នានភាពកខវកន់នោម្កឈលើកសិផល ការឈ្វើឈតសតកសិផលឈដើម្បរីកឈម្ើលវតតាន 
សររីាងគនាផំែូវ E.coli ម្រតូវបានឈគនិយម្ចូលចិតតជាងការឈ្វើឈតសតរកឈម្ើលកូលីហវ័ម្ោម្ក។ កូលីហវ័ម្ោម្កខែោះគ ឺ
ជាសររីាងគផ្ដលឈ្វើឱ្យកសិផលខូចរលួយឈហើយវតតានរបស់យតពុំឈ្វើឱ្យានហានិភយ័ដល់សុខភាពម្នុសសឈ ើយ។ 

កំណតម់្រាននវ ិ្ សីាស្ដសតឈ្វើម្របម្រពឹតតកម្ម និងលទធផលម្រតតួពនិិតយម្រតូវផ្តរកាទុក។ ពត័ា៌នផ្ដលម្រតូវកតម់្រា 
រមួ្ានម្របភពទកឹ ម្របឈភទម្របដ្ឋបឈ់្វើអនាម្យ័ផ្ដលបានឈម្របើ កាលបរឈិចេទនិងឈពលឈវោននការឈ្វើម្របម្រពឹតតកម្ម និង
កាលបរឈិចេទឈពលឈវោ នងិលទធផលននការម្រតួតពនិិតយ។ ពត័ា៌នអាចកតម់្រាបានឈៅកនុងឈសៀវឈៅកំណតម់្រា
ម្របចានំថ្ង ឬ ឈៅឈលើទម្រម្ងក់តម់្រា។  

ការអនុវតរទី២១. មិ្នម្រតូវឈម្របើទឹកសំណល់ (ទឹកសអុយ) ផ្ដលមិ្នបានឈ្វើម្របម្រពឹតរកម្មឈៅកនុ ងឈពលផលិតកម្មកនុ ងការ
  ផ្ថ្រកាទុកដ្ឋក ់ និងឈម្រកាយឈពលម្របម្ូលផលឈ ើយ។ ការឈម្របើទឹកសអុយផ្ដលបានឈ្វើម្របម្រពឹតរកម្ម
  ឈនាោះគុណភាពទឹកម្រតូវផ្តអនុឈោម្ឈៅនឹងបទដ្ឋា នផ្ដលបានកំណត។់ 

ទឹកផ្ដលចម្រាញ់យកឈចញម្កពីលូអាចានសាសធាតុបងកឈរាគដល់ម្នុសស នងិម្និគួរឈម្របើឈដ្ឋយពុំ
បានឈ្វើម្របម្រពឹតតកម្មឈ ើយ។ការឈម្របើទឹកចម្រាញ់ឈចញពីលូផ្ដលបានឈ្វើម្របម្រពឹតតកម្មម្រតូវផ្តអនុវតតឈៅាម្ចាបក់ំណត់
របស់ម្របឈទស។ ម្របសិនឈបើានការអនុញ្ជា តឱ្យឈម្របើទឹកចម្រាញ់ឈចញពីលូផ្ដលបានឈ្វើម្របម្រពឹតតកម្ម កម្រម្តិម្របម្រពឹតត
កម្មម្រតូវផ្តខពស់ឈដើម្បបីងាក រឈម្រគាោះថ្នន កជ់ាសកាត នុពល។ 
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៣.៥. សារធាតុរីម ី         
  ឈកសម្រតគមី្ ី          
 សារធាតុគីម្អីាចឈម្របើឈៅកនុងផលិតកម្មកសិផលម្រសស់ឈដើម្បកីំចាតស់ាសភាពចនម្រង (ថ្នន កំសិកម្ម) និយត័កម្ម
ននការលូតោស់ នងិភាពរឈងវើលរបស់ដំណ ំ និងឈម្របើឈម្រកាយពីម្របម្ូលផលឈដើម្បឈី្វើម្របម្រពឹតតកម្មកសិផលសម្រាប់
កាច តជ់ម្ង ឺ ឬ សតវលអិតឈម្របើោបឈៅនផាខាងឈលើឈដើម្បកីាតប់នថយការបាតប់ងសំ់ឈណើ ម្ ឬផ្កលម្អរបូរាងខាងឈម្រៅ 
និងសម្រាបឈ់្វើអនាម្យ័ទឹក និងនផាឧបករណ៍។ ឈដើម្បឈីចៀសយតងសំណល់ឈលើសពីកម្រម្តិសំណល់ជាតពុិល
អតិបរា សារធាតុគីម្មី្រតូវផ្តអនុម្ត័ឈដ្ឋយ អាជាា ្រានសម្តថកិចចឈៅកនុងម្របឈទសផ្ដលដ្ឋដំំណ ំនិងានបំណង
ឈ្វើពាណិជជកម្ម និងម្រតូវរកាទុក និងឈម្របើឈៅាម្សាែ កសញ្ជា  ឬ ឈសចកតីផ្ណនាផំ្ដលអនុញ្ជា ត។ 

ការអនុវតរទី២២.  ម្រតូវឈ្វើការបណរុ ោះបណរ លនូវចំឈណោះដឹងផ្ដលទាកទ់ងនឹងការឈម្របើម្របាស់សារធាតុគីមី្ដ់ល់
និឈយាជក និងកម្មករ ឈៅកនុ ងកម្រមិ្តម្យួសម្រម្យឈៅនឹងការងារទទួលខុសម្រតូវរបស់ពួកឈគ។ 

ការឈម្រជើសឈរ ើសការោយ និងការឈម្របើសារធាតុគីម្មី្និបានម្រតឹម្ម្រតូវ អាចឈ្វើឱ្យសំណល់ឈលើសពីកម្រម្តិ
សំណល់ជាតិពុលអតិបរា។ ការបណតុ ោះបណត លានសារឺៈសំខានណ់ស់ ឈដើម្បធីានាថ្ន អនកម្រគបម់្រគង និងកម្មករ
ានកម្រម្តិចំឈណោះដងឹ និងជនំាញសម្ម្រសប។ កម្រម្តិចំឈណោះដងឹ និងជំនាញផ្ដលម្រតវូការ ផ្ម្របម្របួលឈៅាម្ភារឺៈ
កិចច ។ ឧទាហរណ៍ អនកផ្ដលានភារឺៈកិចចកនុង ការឈម្របើម្របាស់សារធាតុគីម្ ីម្រតូវផ្តានចឈំណោះដឹងអំពីម្រគបផ់្ផនកទាងំ
អស់និងអាចបណតុ ោះបណត ោក ដល់កម្មករផងផ្ដរ។ កម្មករ ផ្ដលឈម្របើសារធាតុគីម្ ីម្រតូវផ្តានចំឈណោះដឹង និងជំនាញ
អំពកីារោយ និងការឈម្របើម្របាស់ឧបករណ៍។ 

 

 
 

 

 

 

របូភាពទ៩ី: និឈយាជកិ និងកម្មករម្រតូវផ្តបណតុ ោះបណត លកនុងកម្រម្តិសម្រម្យឈៅនឹងភារឺៈកិចចសម្រាបឈ់ម្របើម្របាស់ សារ
ធាតុគីម្រីបស់ពកួឈគ។ 

  ភសតុាងម្រតូវផ្តានឈដើម្បបីងាា ញថ្នម្នុសសម្រគបគ់ាន បានទទួលការបណតុ ោះបណត លកនុងករំតិសម្រម្យ។ 
ភសតុាងឈនោះអាចផ្ម្របម្របួលចាបព់ីការផតល់វញិ្ា បនបម្រតសម្រាបវ់គគបណតុ ោះបណត លផែូវការឈៅការកតម់្រាឈៅកនុង
ឈសៀវឈៅកំណតម់្រា។ ពត័ា៌នផ្ដលម្រតូវកតម់្រា គឺឈឈាម ោះអនកចូលរមួ្ កាលបរឈិចេទននការបណតុ ោះបណត ល និង
ម្របធានបទផ្ដលបានបណតុ ោះបណត ល ។ 



 

32 
 

 ការអនុវតរទី២៣. ម្រតូវានភសរុាងអំពីសម្តថភាពបឈចចកឈទស ម្របសិនឈបើការឈម្រជើសឈរ ើសសារធាតុគីមី្ម្ក 
  ឈម្របើម្របាស់កនុ ងផលិតកម្មម្រតូវបានសឈម្រម្ចឈដ្ឋយទីម្របឹកា ឬ សម្តថកិចចជនំាញ។ 

ម្របសិនឈបើឈម្របើទីម្របឹកាឱ្យឈម្រជើសឈរ ើសសារធាតុគីម្ឈីនាោះ ម្រតូវផ្តានភសតុាងអពំសីម្តថភាពបឈចចកឈទស
របស់ពួកឈគ។ ឧទាហរណ៍ននភសតុាងគឺលកៈណឺៈសម្បតតពិីសាថ បន័អបរ់ ំ លិខិតបញ្ជជ កអ់ំពីចំឈណោះដងឹ និងបទ
ពិឈសា្នព៍ីអាជាា ្រានសម្តថកិចច និងវញិ្ជា បនបម្រតវគគបណតុ ោះបណត ល។  

ការអនុវតរទី២៤. ម្រតូវឈម្របើម្របពន័ធវធិានការចម្រម្ុោះម្រគបម់្រគងដណំាំម្ការផ្ដលអាចឈ្វើឈៅបាន ឈដើម្បីកាតប់នថយការ
ឈម្របើម្របាស់ សារធាតុគីមី្សំឈយាគ។ 

ម្របពន័ធចម្រម្ុោះម្រគបម់្រគងដណំ(ំIPM)ដ្ឋកប់ញ្ចូ លនូវយុទធសាស្ដសតជាឈម្រចើនសម្រាបម់្រគបម់្រគងសាសភាគចនម្រង 
ឈដើម្បកីាតប់នថយការឈម្របើម្របាស់សារធាតុគីម្សំីឈយាគ។ យុទធសាស្ដសតទាងំឈនោះរមួ្ានការជម្រម្ុញសតវលអិត និង
ម្មី្រកូសររីាងគានម្របឈយាជនឱ៍្យឈកើតឈម្រចើនឈ ើង អនាម្យ័លអឈលើដំណ ំ និងសុខភាពរកុៈជាត ិ ការម្រតួតពិនិតយដំណំ
ឈទៀងទាតឈ់ដើម្បរីកសាភាគចនម្រង ការឈម្របើភាន កង់ារកាច តជ់ីវសាស្ដសត និងថ្នន កំសិកម្មទន ់ និងជឈម្រម្ើសឈម្របើម្របាស់ថ្នន ំ
កសិកម្មសំឈយាគ។ 

ម្រតូវានភសតុាងឈដើម្បបីងាា ញថ្នម្របពន័ធ IPM ម្រតូវបានឈគឈម្របើ។ ឧទាហរណ៍ននភសតុាង គឺការកតម់្រា
ននការអនុវតតការការពារដំណដូំចជា លទធផលននការម្រតួតពិនិតយសាសភាពចនម្រង ការឈម្របើភាន កង់ារកាច ត់
ជីវសាស្ដសត និងការបាញ់ថ្នន ។ំ 

ការអនុវតរទី ២៥. ម្រតូវទិញសារធាតុគីមី្ពីអនកផគតផ់គង ់ផ្ដលអាជាា បណ័ណ ម្រតឹម្ម្រតូវ។ 

សារធាតុគីម្បីានម្កពីអនកផគតផ់គងពុ់ំានអាជាា បណ័ណ អាចកណំតអ់តតសញ្ជា ណពុំម្រតមឹ្ម្រតូវ ឬ ានាតិកានន
សាែ កសញ្ជា ពុំពតិ ឬ អាចានភាពម្និសុទធ ផ្ដលអាចនាឱំ្យានការឈម្របើសារធាតុគីម្មី្និបានអនុម្ត័ ឬ សំណល់
ឈម្រចើនឈលើសកំណត។់ ការទទួលបានសារធាតុគីម្ពីីអនកផគតផ់គងផ់្ដលានអាជាា បណ័ណ នងឹជួយ ដល់ការរកឈើើញអនក
ផលិតសារធាតុគីម្ ីឈៅកនុងករណីផ្ដលរក ឈើើញសំណល់ឈលើសកំណត។់ 

ការអនុវតរទី២៦. ម្រតូវឈម្របើម្របាស់ផ្តសារធាតុគីមី្ និងថ្នន កំសិកម្មជីវសាស្ដសរ ផ្ដលអនុញ្ជា តឱ្យឈម្របើម្របាស់ឈលើម្ុខ
 ដណំឈំដ្ឋយម្រកសួងកសិកម្ម រកុាៈ ម្របាញ់ និងឈនសាទ និងអាជាា ្រានសម្តថកិចចននម្របឈទស 
 ផ្ដលានបំណងនាយំកផលិតផលឈៅលកឈ់ដ្ឋយ ម្រតូវផ្តានឯកសារ តម្កល់ម្រគបម់្រគានឈ់ដើម្បី 
 បញ្ជជ កអ់ំពីការសឈម្រម្ចឈនាោះ។ 

ការអនុវតរទី២៧. ម្រតូវចាតផ់្ចងវធិានការដ្ឋដុំោះឈដើម្បីរកាកំរតិសំណល់ជាតិពុលកនុ ងផលដណំឱំ្យសថិតឈៅទាបជាង
  កំរតិសំណល់ជាតិពុលអតិបរា (MRLs) ននសារធាតុគីមី្ផ្ដលអនុម្ត័ឈដ្ឋយអាជាា ្រាន 
  សម្តថកិចចននម្របឈទសផ្ដលនឹងលក ់ ឬនាយំកផលិតផលឈៅលក។់ សារធាតុគីមី្ម្រតូវឈម្របើឈៅ 
  ាម្ការផ្ណនាឈំលើសាែ កសញ្ជា ឈដ្ឋយទាតា ល់ ឬការអនុញ្ជា តផ្ដលឈចញឈដ្ឋយអាជាា ្រានសម្តថ 
  កិចច។ 
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ម្របឈទសភាគឈម្រចើនានអាជាា ្រម្យួចំនួនទទួលខុសម្រតូវឈលើការឈម្របើម្របាស់សារធាតុគីម្ឈីៅចំការ និងឈលើ 
ការកំណត ់ និងការម្រតួតពិនតិយ MRLs គីម្។ី ឈៅកនុងម្របឈទសខែោះអាជាា ្រផ្តម្យួអាចទទួលខុសម្រតូវឈលើម្ុខងារ 
ទាងំពីរនិងឈៅម្របឈទសខែោះឈទៀតម្ុខងារទាងំឈនោះអាចជាភារឺៈកិចចរបស់អាជាា ្រដ្ឋចឈ់ដ្ឋយផ្ កពីគាន ។ ការអនុម្ត័ 
ឱ្យឈម្របើសារធាតុគីម្មី្របផ្ហលជាាន ផ្ចងឈៅឈលើសាែ កសញ្ជា  ឬ ឈចញការអនុញ្ជា តសម្រាបឈ់ម្របើម្របាស់។ 

 

 

 

 

 

របូភាពទ១ី០: សារធាតុគីម្ ី និងថ្នន សំាែ បស់តវលអិតចនម្រងឈម្របើឈលើដំណមំ្រតូវផ្តអនុម្ត័ឈដ្ឋយអាជាា ្រានសម្តថ 
កិចចកនុង ម្របឈទសផ្ដលដ្ឋដំណំ ំនិងានបំណងឈ្វើពាណិជជកម្ម។ 

ជា្ម្មា សារធាតុគីម្មី្រតូវអនុម្ត័សម្រាបឈ់គាលបណំងឈម្របើឈលើដំណជំាកោ់ក។់ ការឈម្របើម្របាស់ និង 
កម្រម្តិសំណល់ជាតិពុលអតបិរាផ្ដលអនុម្ត័ម្និម្រតឹម្ផ្តម្រតូវបញ្ជជ កស់ម្រាបម់្របឈទសដ្ឋកំសិផលប ុឈណណ ោះឈទប ុផ្នត
ផ្ថ្ម្ទាងំសម្រាបក់ផ្នែងផ្ដលម្រតូវឈ្វើពាណិជជកម្មកសិផលឈទៀតផង។ ឈពលខែោះសារធាតុគីម្មី្រតូវបានអនុម្ត័អំព ី
កម្រម្តិ MRL ជាកោ់កឈ់ៅកនុងម្របឈទសដ្ឋកំសិផលប ុផ្នតម្រតូវបានហាម្ឃាត ់ ឬាន MRL ខុសគាន ឈៅកផ្នែង 
ផ្ដលម្រតូវឈ្វើពាណិជជកម្មកសិផល។ ថ្នន សំាែ បស់តវចនម្រងជីវសាស្ដសតឈ្វើពីម្របភពជីវសាស្ដសត (Biological sources) 
ម្រតូវផ្តអនុម្ត័សម្រាបក់ារឈម្របើឈលើកសិផលផ្ដលបានដ្ឋផំងផ្ដរ។ 

បញ្ជ ីឯកសារសារធាតុគមី្ ី នងិMRL គីម្ផី្ដលបានអនុម្ត័ អាចទទួលបានពីឯកសារឈបាោះពុម្ព ឬ យក 
ឈចញពឈីគហទំពរ័ ឬទាកទ់ងឈដ្ឋយទាតា ល់ជាម្យួអាជាា ្រសម្រម្យ។ សនងការឈសបផងអាហារ Codex (www.cod 
exalimentarius.net) ផតល់នូវ សតងដ់្ឋ MRL គីម្ផី្ដលម្របឈទសជាឈម្រចើនម្រតូវអនុវតតាម្។  

ឈដើម្បបីងាក រកំរតិសំណល់ជាតពុិលអតិបរាឈលើសព ីMRL ឈៅកនុងម្របឈទសផ្ដល ានបំណងឈ្វើ ពាណិជជ 
កម្មកសិផលសារធាតុគមី្ ី ម្រតវូផ្តឈម្របើឈៅាម្សាែ កសញ្ជា  ឬ ការផ្ណនាផំ្ដលអនុញ្ជា ត។ សំណល់ឈលើស កំណត ់
អាចឈកើតឈ ើង ម្របសិនឈបើសារធាតុគីម្ពុីំបានអនុម្ត័ ឬកក៏ារោយពុំម្រតមឹ្ម្រតូវ អម្រាឈម្របើខពស់ឈពក ឬពុំានការ 
សឈងកតឈម្ើលរយឺៈឈពលរងច់ា។ំ សាែ កសញ្ជា ផ្ដលសរឈសរជាភាសាបរឈទសម្រតូវផ្តបកផ្ម្របឱ្យចាស់ោស់ឈដើម្ប ី  
ធានាថ្នការោយ និងអម្រាឈម្របើម្របាស់ម្រតឹម្ម្រតូវ និងរយឺៈឈពលរងច់ាមំ្រតូវបានឈគអនុវតតាម្។  

RbsinebI MRL ម្និម្រតូវបានបឈងកើតសម្រាបស់ារធាតុគីម្ឈីៅកនុងម្របឈទសផ្ដលានផលិតផលឈ្វើអាជីវកម្ម 
ការរកឈើើញសំណល់ណម្យួននចំនួនជាតគិីម្នីងឹម្រតូវចាបឈ់ផតើម្បញ្ជូ នឈចញពីការលក។់ 
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ការអនុវតរទី២៨. ម្រតូវឈ្វើការវភិាគសំណល់ជាតិពុលកនុ ងកសិផល ឈដើម្បីពិនិតយាម្ដ្ឋនភាពម្រតឹម្ម្រតូវននការឈម្របើ 
  ម្របាស់សារធាតុ គីមី្ជាម្របចាឈំៅាម្ឈពលឈវោផ្ដលតម្រម្ូវឈដ្ឋយអតិថិ្ជន ឬ អាជាា ្រាន 
  សម្តថកិចច នន ម្របឈទស ផ្ដលនឹង លក ់ឬ នាយំកផលិតផលឈៅលក ់ (ចំឈពាោះការលក ់ ឈៅកនុ ង 
  ម្របឈទសកម្ពុជា ម្រតូវឈគារពាម្ ការកំណត ់ របស់ម្រកសួងកសិកម្ម រកុាៈ ម្របាញ់ និងឈនសាទ)។ 
  ម្នាីរពិឈសា្នផ៍្ដលម្រតូវ វភិាគសំណល់ជាតិពុលកនុ ងកសិផល សំឈៅដល់ម្នាីរពិឈសា្ន ៍ ជាតិ 
  កសិកម្មននអគគនាយកដ្ឋា នកសិកម្ម និងម្នាីរពិឈសា្នឈ៍ផសងៗឈទៀតផ្ដលាន ការទទួលសាគ ល់ 
  ឈដ្ឋយអាជាា ្រានសម្តថកិចច។ 

 

ការឈ្វើឈតសតកសិផល ឈដើម្បពីិនិតយឈម្ើលការឈម្របើឱ្យបានម្រតឹម្ម្រតូវគួរផ្តផ្ផអកឈៅឈលើហានភិយ័ឈដ្ឋយានឯក 
សារឈយាងវទិាសាស្ដសតរងឹា។ំ ពុំចាបំាចឈ់្វើឈតសតកសិផលរកម្រគបស់ារធាតុគីម្ផី្ដលឈម្របើឈលើកសិផលឈ ើយ។ 
ឈទាោះជាយា ងណកឈ៏ដ្ឋយវ ិ្ ីសាស្ដសតវភិាគផ្ដលានលកៈណឺៈសតងដ់្ឋម្របផ្ហលជារមួ្ាន MRL ឈម្រចើនលំដ្ឋបក់នុង
នថ្ែផ្ដលានម្របសិទធិភាពនងិឥ ូវឈនោះវ ិ្ ីទាងំឈនោះម្រតូវបានឈម្របើជាទូឈៅឈដើម្បឈី្វើឈតសតរកសំណល់គីម្។ី ជាជឈម្រម្ើស
ឈគអាចឈម្រជើសឈរ ើសថ្នន កំសិកម្មផ្ដលានហានភិយ័ខពស់ជាងឈគផ្ដលអាចឈ្វើឱ្យឈលើសកំណត ់MRL ម្កឈ្វើឈតសត ។ 

ជំពូកសារធាតុគីម្ផី្ដលានហានិភយ័ខពស់ជាងឈគផ្ដលអាចឈ្វើឱ្យឈលើសកំណត ់MRL គឺឺៈ 

 សារធាតុគីម្ឈីម្របើឈៅជិតឈពលម្របម្ូលផលជាឈរឿយៗ 
 សារធាតុគីម្ផី្ដលានរយឺៈឈពលរងច់ាយូំរ 

ឬកផ្នែងផ្ដលានហានភិយ័ឈដ្ឋយសារផ្តការម្របម្ូលផលកសិផលឈៅ កនុងរយឺៈ ឈពលរងច់ា ំ
 សារធាតុគីម្ផី្ដលានជាតិពុលខពស់ចំឈពាោះសុខភាពម្នុសស 
 សារធាតុគីម្ឈីម្របើឈម្រកាយឈពលម្របម្ូលផល និង 
 សារធាតុគីម្ពីីដណំកថ់្នន បំាញ់ ។ 

ភាពញឹកញាបន់នការឈ្វើឈតសតសំណល់ជា្ម្មាម្រតូវបានកណំតឈ់ដ្ឋយអតថិ្ិជន ឬអាជាា ្ររដ្ឋា ភបិាលឈៅកនុង
ម្របឈទសផ្ដលានបំណងឈ្វើពាណិជជកម្មកសិផល។ ការឈ្វើឈតសតឈនោះអាចឈ្វើជាឈរៀងរាល់ឆ្ន  ំ ឬ ញឹកជាងឈនោះ។ 
ភាពញឹកញាបអ់ាចកាតប់នថយឈៅឈពលផ្ដលកំណតម់្រាននការអនុវតតម្រតូវបានបឈងកើតឈ ើងឈដ្ឋយឈជាគជយ័ ។ 

កសិករ ឬ អនកលកដុ់ំ ឬ អនកនាឈំចញ-នាចូំល ឬ អនកលករ់ាយ ឬ អាជាា ្រានសម្តថកិចចអាចឈ្វើសំណក 
កសិផលឈដើម្បឈី្វើឈតសតម្ុននងឹបញ្ជូ នឈៅកានឈ់គាលឈៅ។ ម្របសិនឈបើឈគម្រតួតពិនិតយឈម្ើលសារធាតុគមី្ឈីម្របើឈម្រកាយ 
ឈពលម្របម្ូលផលសម្រាបក់ាររកាទុកកនុងរយឺៈឈពលផ្វងឈនាោះកសិផលគួរផ្តឈ្វើសំណកបនាា បព់ីការរកាទុក។ 
សំណកម្និម្រតូវានលំឈអៀងឈ ើយ និងម្រតូវតំណងឱ្យកសិផលផ្ដលផគងផ់គងឱ់្យ។ 

សនងការឈសបផងអាហារ Codex ផតល់នូវឈគាលការណ៍ផ្ណនាអំំពបីរាិណននសំណកផ្ដលម្រតូវការសម្រាប់
ឈគាលបំណងឈ្វើឈតសត (សូម្ឈយាងឈៅរក www.codexalimentarius.net)។ ឈសចកតីសឈងៈបននឈគាលការណ៍
ផ្ណនាទំាងំឈនោះ ានឈៅកនុងារាងខាងឈម្រកាម្ ៖ 
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ម្របឈភទកសិផល ឧទាហរណ៍ បរាិណអបបបរា 

ផលិតផលតូច ឬម្រសាល ទម្ងនឯ់កា ាន 
រហូតដល់ម្របផ្ហល ២៥ ម្រកាម្ 

ឈប៊ាើរ ីពពួកសផ្ណត ក 
អូលីវ  យត នស់៊ាុយ ១ គី ូម្រកាម្ 

ផលិតផលានទំហំម្្យម្ទម្ងន ់ឯកាជា 
្ម្មាានរយតង ២៥ និង ២៥០ ម្រកាម្ 

ឈបា ម្  ម្រកូចឈពា្ិសាត ់
ការ  តុ  ដំ ូង 

១ គី ូម្រកាម្ (យា ងតិច 
១០ឯកា) 

ផលិតផលទំហំ្ ំទម្ងនឯ់កាឈលើសពី 
២៥០ម្រកាម្ នសព  ឈម្ ូន  ម្រតសក ់ ២ គី ូម្រកាម្ (យា ងតិច ៥ 

ឯកា) 

ម្ុននឹងបញ្ជូ នសំណកសម្រាបឈ់្វើឈតសតម្រតូវពិនិតយឈម្ើលថ្នម្នាីរពិឈសា្នអ៍ាចឈ្វើឈតសតរកសារធាតុគមី្ផី្ដល 
បានឈម្រជើសឈរ ើស និងពិនិតយឈម្ើលទំហំសំណកផ្ដលម្រតូវការ និងវ ិ្ ីផ្ដលលអជាងឈគកនុងការដឹកជញ្ជូ នសំណក។ 
ឈៅឈពលម្របម្ូល និងដកឹជញ្ជូ នសំណកម្រតូវឈចៀសយតងឈ្វើឱ្យកខវក ់ និងឈ្វើឱ្យខូចដល់កសិផល។ ឈគាលការណ៍ 
ផ្ណនាផំ្ដលម្រតូវអនុវតតាម្គឺឺៈ 

 ម្រតូវឈម្របើឈម្រសាម្នដ (ឈម្រសាម្នដផ្ដលឈម្របើឈហើយម្រតូវឈបាោះឈចាល) ឬ ោងនដឱ្យបានហមតច់តឈ់ដើម្បមី្របម្ូល 
សំណក  

 ដ្ឋកសំ់ណកឈៅកនុងថ្ងប់ាែ សាិចសាអ ត និង/ឬ ម្របអប ់ឈដើម្បកីារពារកនុងឈពលដឹកជញ្ជូ ន 
 ម្រតូវដ្ឋកស់ាែ កសញ្ជា ឱ្យចាស់ឈៅឈលើសំណក ឈដ្ឋយានសរឈសរឈឈាម ោះ អាស័យដ្ឋា ន ឈលខទូរស័ពា 

កាលបរឈិចេទ ននការម្របម្ូលសំណក និងទីាងំផ្ដលម្របម្ូល និងពត័ា៌នពសិាត រឈផសងឈទៀត  
 រកាទុកសំណកឈៅកនុងកផ្នែងម្រតជាក ់ប ុផ្នត ម្និផ្ម្នកនុងសភាពកកឈ ើយ រហូតដល់ឈពលដឹកជញ្ជូ ន និង 
 ឈចៀសយតងពនារឈពលយូរឈដើម្បធីានាថ្នសំណកឈៅដល់ម្នាីរពិឈសា្នទ៍ានឈ់ពល។ 

ឈម្រជើសឈរ ើសម្នាីរពិឈសា្នផ៍្ដលានសម្តថភាពបឈចចកឈទសកនុងការវភិាគសំណល់គមី្ឈីៅកនុងកសិផលម្រសស់ 
និងានការ ទទួលសាគ ល់ពអីាជាា ្រានសម្តថកចិច។ 

ការអនុវតរទី២៩. ម្រតូវឈចៀសយតងការោយបញ្ចូ លគាន នូវសារធាតុគីមី្ឈលើសពីពីរម្ុខលុោះម្រាផ្តបានទទួលអនុសាសន ៍ 
            ពីអាជាា ្រានសម្តថកិចច (អគគនាយកដ្ឋា នកសិកម្ម)។ 

ការោយសារធាតុគមី្អីាចឈ្វើឱ្យានម្របតិកម្មគីម្ផី្ដលទាតែ ស់បតូរធាតុផសសំកម្ម និងនាឈំៅដល់ការឈលើស
កំណត ់ MRL ឈៅកនុងកសិផល។ ភាពម្រតូវគាន ននសារធាតុគីម្ជីាឈរឿយៗម្រតូវបានឈគសាគ ល់ចំឈពាោះលាយននសារ
ធាតុគីម្ពីីរម្ខុប ុផ្នតជា្ម្មាឈគពុំសាគ ល់ចំឈពាោះលាយសារធាតុគីម្បីមី្ុខ ឬ ឈលើសពីឈនោះឈ ើយ។ សារធាតុគីម្គីួរ
ផ្តោយឈៅាម្ពត័ា៌នអំពភីាពម្រតូវគាន ផ្ដលឈចញឈដ្ឋយអាជាា ្រានសម្តថកចិច ។ 
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ការអនុវតរទី៣០. ម្រតូវម្របតិបតរិឱ្យបានម្រតឹម្ម្រតូវកនុ ងរយឺៈឈពលរងច់ារំយតងការឈម្របើម្របាស់សារធាតុគីមី្ និងការ     
ម្របម្ូលផលឈដ្ឋយអនុឈោម្ាម្អនុសាសនន៍នម្របឈភទថ្នន កំសិកម្ម និងម្របឈភទដណំឈំដ្ឋយ
ានកំណតម់្រា និងរកាកណំតម់្រាឱ្យបានចាស់ោស់។ 

រយឺៈឈពលរងច់ា ំគឺជាចឈនាែ ោះរយតងឈពលឈម្របើសារធាតុគមី្ ីនិងឈពលម្របម្ូលផលកសិផល។ រយឺៈឈពលរងច់ា ំ
ចំឈពាោះសារធាតុគមី្ផី្ម្របម្របួលយា ងខាែ ងំ។ ម្របសិនឈបើសារធាតុគីម្ឈីម្របើជិតឈៅនឹងឈពលម្របម្ូលផលជាងរយឺៈឈពល
រងច់ាសំំណល់ឈៅកនុងកសិផលអាចឈលើសកំណត ់ MRL និងនាឈំៅដល់ការម្របម្ូលផលិតផលលកម់្កវញិ។ ពត័៌
ានអំពីរយឺៈឈពលរងច់ាអំាចទទួលបានពសីាែ កសញ្ជា  ឬ ការផ្ណនាអំំពីការឈម្របើសារធាតុគីម្ ីឬ ពីឯកសារឈបាោះពុម្ព 
និងឈគហទំពរ័របស់អាជាា ្រានសម្តថកចិច។ 

ការអនុវតរទី៣១. ម្រតូវផ្ថ្ទាឧំបករណ៍ឈម្របើម្របាស់ជាម្យួថ្នន កំសិកម្មឱ្យបានលអ និងពិនិតយឈម្ើលម្របសិទធភាពការងារ
យា ងតិចណស់ម្យួឆ្ន មំ្រងឈដ្ឋយភាន កង់ារានសម្តថភាពបឈចចកឈទស ។ 

ឧបករណ៍ខុសអាចនាឈំៅរកអម្រាឈម្របើសារធាតុគីម្ឈីលើសកំណត ់ និងសំណល់ឈលើសពី MRL។ ឈៅកនុង
ឈពលឈម្របើម្តងៗ ឈគម្រតូវម្រតួតពនិិតយឈម្ើលការឈលចរបស់ឧបករណ៍ និងកាលទុឈយាខុស។ យា ងតិចជាឈរៀងរាល់ឆ្ន  ំ
ឈគម្រតូវម្រកិតយឧបករណ៍ឈដើម្បឱី្យបរាិណថ្នន បំាញ់ានភាពម្រតឹម្ម្រតូវ។ ការម្រកិតយម្រតូវផ្តឈ្វើឈ ើងឈដ្ឋយអនកផ្ដលាន
សម្តថភាពបឈចចកឈទស។ អនកឈនាោះអាចជាាច ស់ចំការ  កម្មករចំការ  ទីម្របឹកា ឬ អនកតណំងលកឧ់បករណ៍ឱ្យផ្ត
ពួកឈគបានទទួលការបណតុ ោះបណត លសម្រម្យ។ 

កំណតម់្រាននការម្រកិតយគួរផ្តរកាទុក។ ពត័ា៌នផ្ដលម្រតូវកតម់្រារមួ្ាន ឈឈាម ោះបុគគលផ្ដលឈ្វើការម្រកិតយ 
កាលបរឈិចេទម្រកិតយ និងលទធផលននការម្រកិតយ។ ពត័ា៌នអាចកតម់្រាឈៅកនុងឈសៀវឈៅកំណតម់្រា ឬ ឈៅឈលើទម្រម្ង់
កតម់្រា។ 

ការអនុវតរទី៣២. ម្រតូវោងសំអាតឧបករណ៍ឈម្របើម្របាស់ជាម្យួថ្នន កំសិកម្ម បនាា បពី់រាល់ឈលើកននការឈម្របើម្របាស់  
ឈហើយសំណល់ពីការោងទាងំឈនាោះម្រតូវឈចាលាម្រឈបៀបសម្ម្រសបផ្ដលមិ្នបងកនូវហានិភយ័   
ឈ្វើឱ្យកខវកដ់ល់កសិផល និង បរសិាថ ន។ 

ការអនុវតរទី៣៣. ម្រតូវឈចាលលាយថ្នន កំសិកម្មផ្ដលោយឈលើសាម្រឈបៀបសម្ម្រសបផ្ដលមិ្នបងកនូវហានិភយ័   
ឈ្វើឱ្យកខវក ់ដល់ផលដណំ ំនិងបរសិាថ ន។ 

សំណល់សល់ឈៅកនុងឧបករណ៍ឈម្របើសារធាតុគមី្អីាចនាឱំ្យានសំណល់គីម្ឈីលើសកណំតឈ់ៅឈលើកសិផ-
លជាពិឈសសឈៅកផ្នែងផ្ដលដ្ឋកំសិផលឈលើសពីម្យួម្របឈភទ។ សារធាតុគីម្អីនុម្ត័សម្រាបក់ារឈម្របើឈលើដំណំ
ម្យួអាចម្និអនុម្ត័ឱ្យឈម្របើឈលើដំណមំ្យួឈទៀតឈ ើយ។ ម្របសិនឈបើពុំសំអាតឧបករណ៍ឱ្យបានម្រតឹម្ម្រតូវឈទសំណល់ 
ពីសារធាតុគមី្ផី្ដលម្និបានអនុម្ត័អាចានវតតានឈៅឈលើដំណបំនាា បផ់្ដលបានបាញ់ថ្នន ។ំ 

ទឹកសំណល់ពីការោងឧបករណ៍ និងលាយឈម្របើឈលើសម្រតូវផ្តឈបាោះឈចាលឈៅាម្រឈបៀបផ្ដលម្និនាឱំ្យ 
ានសំណល់ឈលើសឈៅឈលើកសិផល។ ទឹកសំណល់ ឬ លាយឈលើសអាចឈម្របើដំណផំ្ដលឈគអនុម្ត័ឱ្យឈម្របើសារ 
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ធាតុគីម្ឈីនាោះឱ្យផ្តឈម្របើឈៅាម្សាែ កសញ្ជា  ឬ ការផ្ណនាផំ្ដលអនុញ្ជា ត។ ឈគអាចឈម្របើយតឈៅកផ្នែងផ្ដលគាម ន 
ហានិភយ័ឈ្វើឱ្យសារធាតុគមី្បី ោះទាតា ល់ជាម្យួកសិផលផ្ដលម្និបានអនុម្ត័ឱ្យឈម្របើបានផ្ដរ ឬ ឈដ្ឋយម្របឈយាល 
ាម្រយឺៈភាពកខវកន់នម្របភពទឹក។ 

ការអនុវតរទី៣៤. ម្រតូវរកាទុកសារធាតុគីមី្ឈៅកផ្នែងផ្ដលានខយល់ឈចញ-ចូលលអ កនុ ងសំណងរ់ងឹា ំ និងាន   
សុវតថិភាពឈដ្ឋយដ្ឋកក់ំហិតឱ្យផ្តអនកផ្ដលានការអនុញ្ជា តឈចញ-ចូលផ្តប ុឈណណ ោះ។ ម្រតូវកំណត ់
ទីាងំ និងការសាងសងឱ់្យបានសម្ម្រសបឈដើម្បីកាតប់នថយហានិភយ័ននភាពឈ្វើឱ្យកខវកដ់ល់ 
កសិផល និងម្រតូវបំពាកឈ់ដ្ឋយសាា រឺៈសម្រាបស់ឈស្ដងាគ ោះបនាា នក់នុ ងករណីផ្ដលានការកំពបស់ារ 
ធាតុគីមី្។ 

ការរកាទុកម្និបានម្រតឹម្ម្រតូវ និងឈដ្ឋយឈ្វសម្របផ្ហស និងការឈលើដ្ឋកស់ារធាតុគីម្ ី អាចនាឱំ្យានភាព 
កខវកឈ់លើកសិផលឈដ្ឋយទាតា ល់ាម្រយឺៈការកំពបឈ់ដ្ឋយនចដនយ ឬ ឈដ្ឋយម្របឈយាលាម្រយឺៈភាពកខវកន់នទឹក 
ឧបករណ៍ ្ុង/ឈកោះ និងសាា រឺៈឈវចខចបផ់្ដលម្កប ោះជាម្យួកសិផល។ ឈដើម្បកីាតប់នថយហានិភយ័ននភាពកខវក ់ឈគ 
ម្រតូវរកាទុកសារធាតុគីម្ឈីៅកនុងឃាែ ងំភែចឺាស់ រងឹា ំ និងានសុវតថិភាព និងអាចឈចញ-ចូលបានចំឈពាោះផ្តអនក 
ានការអនុញ្ជា តប ុឈណណ ោះ។ ឃាែ ងំម្រតូវផ្តានទីាងំឈៅកនុងកផ្នែងសម្រម្យ សាងសងឈ់ ើងឈដើម្បកីារពារសារធាតុ 
គីម្ពីីការម្រតូវខយល់អាកាសធាតុ និងបំពាកឈ់ដ្ឋយសាា រឺៈសឈស្ដងាគ ោះបនាា នឈ់ដើម្បទីបទ់ល់នឹងការកំពប។់ ឃាែ ងំអាច 
ឈៅដ្ឋចផ់្តឯង ឬ ានទីាងំឈៅខាងកនុងអាគារម្យួឈទៀត។ ឧទាហរណ៍ ម្របសិនឈបើរកាទុកបរាិណគីម្បីនតិច 
បនតួចឈនាោះ ទូរានឈសារផ្ដលានឈ្នើអាចជាឃាែ ងំសម្រម្យ ឱ្យផ្តយតឈៅដ្ឋចឈ់ដ្ឋយផ្ កពីកផ្នែងឈវចខចប ់ រកាទុក 
និងឈលើកដ្ឋកក់សិផល។ វធិានការកាតប់នថយហានិភយ័ននភាពកខវក ់រមួ្ានឺៈ  

 ដ្ឋកទ់ីាងំឃាែ ងំឱ្យឆ្ង យពីម្របភពទឹក និងកផ្នែងផ្ដលអាចានទឹកជនំន ់
 ឈម្របើឃាែ ងំម្រតជាកម់្និលិចទកឹផ្ដលរកាសារធាតុគីម្កុីឱំ្យប ោះម្រតូវនឹងពនែឺនថ្ងទាតា ល់នងិម្រតូវខយល់អាកាសធាតុ 
 ឈម្របើកម្រាលលម្និម្រជាប (ឧទាហរណ៍ ឈបតុង)ឈដ្ឋយានភែឈឺៅជុំវញិកម្រាលឈដើម្បទីបទ់ល់ការកំពប ់ ឬ 

លិច ម្រជាប និងបងាក រទឹកចូល  
 តឈម្ែើងអំពូលឈភែើង ឈដើម្បអីាចអានសាែ កសញ្ជា គមី្ឱី្យបានចាស់ 
 ចាកឈ់សារឃាែ ងំ ឈដើម្បធីានាថ្ន កុារ និងអនកគាម នការអនុញ្ជា តម្និអាចចូលបាន 
 រកាឈម្រគឿងម្របដ្ឋបម់្របដ្ឋ (ផ្ប ល និងខាចស់ងួត ឬ ដីសងួត) ឈៅកផ្នែងផ្ដលងាយចូលបាន 
 កុំរកាទុកថ្នន កំសិកម្មផ្ដលានជាតិកែរនី ឬ ជីផ្ដលានអាម្ ូញ ូ ម្នីម្រាត ប ូាសយូម្នីម្រាត ឬ សូដយូម្ 

នីម្រាត ពីឈម្រពាោះការកំពបអ់ាចឈ្វើឱ្យផាុោះបាន។ 
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ការអនុវតរទី៣៥. មិ្នម្រតូវរកាទុកសារធាតុគីមី្កនុ ងទម្រម្ងរ់ាវ ឈៅពីឈលើឈ្នើរផ្ដលសថិតឈៅខាងឈលើសារធាតុគីមី្ទម្រម្ង ់
ឈម្ៅឈ ើយ។ 

ម្របសិនឈបើរកាទុកសារធាតុគមី្រីាវឈៅពីឈលើឈម្ៅ ការកំពប ់ នងិលិចម្រជាបអាចឈ្វើឱ្យានភាពកខវកដ់ល់
ឈម្ៅគីម្ឈីៅខាងឈម្រកាម្ និងឈ្វើឱ្យានការឈម្របើសារធាតុគីម្ផី្ដលម្និបានអនុម្ត័ឱ្យឈម្របើឈលើកសិផល ឬ ការបឈងកើត
សារធាតុគីម្ថី្ម ីផ្ដលអាច ានឈម្រគាោះថ្នន កដ់ល់សុខភាពម្នុសស។ 

យតជាការអនុវតតលអកនុងការផ្ដលានកផ្នែងឈដ្ឋយផ្ កឈៅកនុងឃាែ ងំ សម្រាបរ់កាទុកថ្នន កំសិកម្ម, 
ថ្នន សំាែ បផ់សតិ, ថ្នន  ំកាច តឈ់មម  និងសារធាតុគមី្ឈីផសងឈទៀត ឈដើម្បឈីចៀសយតងការម្រច ំឈម្របើសារធាតុគីម្ខុីស។ 

អនុវតរទី៣៦. ម្រតូវផ្តរកាសារធាតុគីមី្ឈៅកនុ ងកពាច ប/់្ុង/ដបឈដើម្របស់យត ផ្ដលានសាែ កសញ្ជា ម្រសបចាប ់ និង
ម្រតូវអនុវតរឈៅាម្ការផ្ណនាផំ្ដលបញ្ជជ កឈ់លើសាែ កសញ្ជា  ឬពីអាជាា ្រានសម្តថកិចច។ ម្របសិនឈបើ
ានការឈផារសារធាតុគីមី្ឈៅកាន់្ ុង/ដបឈផសងម្យួឈទៀត ្ុង/ដបថ្មីឈនាោះម្រតូវផ្តសរឈសរចំណឱំ្យ
ចាស់ឈដ្ឋយានដ្ឋកឈ់ឈាម ោះយីឈហា កម្រមិ្តឈម្របើម្របាស់ និងរយឺៈឈពលរងច់ា។ំ 

ម្រតូវរកាទុកសារធាតុគីម្ឈីៅកនុង្ុងឈដើម្របស់យត ឈដ្ឋយានសាែ កសញ្ជា អាចអានបាន ឈដើម្បឈីចៀសយតងការ
ម្រច ឈំម្របើសារធាតុគីម្ខុីស ឬ អម្រាឈម្របើ ឬ រយឺៈឈពលរងច់ាខុំស ។ ឈៅកនុងឱ្កាសផ្តម្យួគតផ់្ដលគួរឈផារសារធាតុ
គីម្ឈីៅដ្ឋក់្ ុងម្យួឈទៀត គ ឺ ឈៅឈពលផ្ដល្ុងឈដើម្ខូច។ ្ុងថ្មីម្រតូវផ្តសរឈសរចំណឈំដ្ឋយានដ្ឋកឈ់ឈាម ោះគមី្,ី 
អម្រាឈម្របើ និងរយឺៈឈពលរងច់ាឈំដើម្ប ីបងាក រការឈម្របើខុស។ 

ការអនុវតរទី៣៧. មិ្នម្រតូវឈម្របើ្ុង/ដបថ្នន កំសិកម្មឈ ើងវញិឈ ើយ និងម្រតូវរកាយតឱ្យានសុវតថិភាពរហូតដល់ឈពល
កឈម្ាចឈចាល ាម្វ ិ្ ីសម្ម្រសប។ 

 

របូភាពទ១ី១: សារធាតុគីម្មី្រតូវរកាទុកកនុងឃាែ ងំផ្ដលភែលឺអ រងឹា ំ និងានសុវតថិភាពឈដ្ឋយានផ្តម្នុសស
ានការអនុញ្ជា តប ុឈណណ ោះផ្ដលអាចឈចញចូលបាន។ 
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ការអនុវតរទី ៣៨. ម្រតូវកឈម្ាចឈចាល្ុង/ដបថ្នន កំសិកម្មផ្ដលឈម្របើរចួ ាម្ឈគាលការណ៍កំណតរ់បស់ម្រកសួងកសិកម្ម 
រកុាៈ ម្របាញ់ និងឈនសាទ និងម្រកសួងពាកព់ន័ធ ឈដើម្បីកាតប់នថយហានិភយ័ននការឈ្វើឱ្យកខវកដ់ល់
កសិផល និងបរសិាថ ន។ 

្ុងទឈទរអាចជាម្របភពននភាពកខវកគ់ីម្ ី ជាពិឈសសម្របសិនឈបើពុំបានោងបដីងឈដើម្បសំីអាតសារធាតុគីម្ី
ផ្ដលឈៅជាប។់ ឈគម្និម្រតូវឈម្របើ្ុងទឈទរឈ ើងវញិសម្រាបរ់កាទុកសារធាតុគមី្ដីនទឈទៀត ឬ ឈម្របើយតសម្រាបរ់កាទុក
កសិផលឈ ើយ។ ឈគម្រតូវផ្តរកាយតឱ្យានសុវតថិភាពរហូតដល់ឈពលឈបាោះឈចាល ឈដើម្បឈីចៀសយតងការឈម្របើយតឈដ្ឋយនច
ដនយ។ ម្របឈទសខែោះានចាបស់រី អំពីការឈបាោះឈចាល្ុងគមី្ទីឈទរ និងានម្របពន័ធម្របម្ូល និងឈបាោះឈចាលជាផែូវការ។ 

 

 

 

 

 

 

 

របូភាពទ១ី២: ្ុងគីម្ទីឈទរម្រតូវផ្តឈបាោះឈចាលឈៅាម្ចាបព់ាកព់ន័ធរបស់ម្របឈទស នងិាម្រឈបៀបផ្ដលកាតប់នថយ
ហានិភយ័ននភាពឈ្វើឱ្យកខវកឈ់លើកសិផល 

ការអនុវតរទី៣៩. ម្រតូវផ្តឈ្វើអតរសញ្ជា ណឱ្យបានចាស់ោស់ និងរកាទុកឱ្យបានម្រតឹម្ម្រតូវរហូតដល់ឈពលកឈម្ាច
ឈចាលនូវសារធាតុគីមី្ផ្ដលផុតកំណតឈ់ម្របើម្របាស់ផ្ដលមិ្នអាចឈម្របើតឈៅឈទៀតបាន ឬ ផ្ដលមិ្ន
អនុញ្ជា តឱ្យឈម្របើតឈៅឈទៀត។ 

ការអនុវតរទី៤០. ម្រតូវកឈម្ាចឈចាលសារធាតុគីមី្ផ្ដលផុតកណំតឈ់ម្របើម្របាស់ាម្រយឺៈម្របពន័ធម្របម្ូលផរុ ជំាផែូ វការ ឬឈៅ
ាម្តំបន ់និងវ ិ្ ីសាស្ដសរផ្ដលកំណតឈ់ដ្ឋយអាជាា ្រានសម្តថកិចច។ 

អាយុ្ុងសារធាតុគីម្អីាចកណំតព់ីការហួសកាលបរឈិចេទឈម្របើ ឬកាលបរឈិចេទផលិតឈៅឈលើ្ុង។ ជាទូ
ឈៅសារធាតុផសសំកម្មចាបឈ់ផតើម្ខូច ២ឆ្ន  ំឈម្រកាយពីផលិត។ ការអនុម្ត័ឈលើសារធាតុគីម្អីាចទាតែ ស់បតូរបានផ្ដរ។ 

ការម្រតួតពិនិតយម្របចាឆំ្ន ឈំលើការរកាទុកសារធាតុគីម្នីងឹធានាថ្នានការអនុញ្ជា តកនុងឈពលបចចុបបននឈៅពុំ
ទានផុ់តកាលបរឈិចេទឈម្របើឈៅឈ ើយ និង្ុងគាម នការខូចខាតឈហើយានសាែ កសញ្ជា ផ្ដលអាចអានបាន។ ការឈ្វើ
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ដូចឈនោះនងឹឈចៀសយតងបាននូវការឈម្របើឈដ្ឋយខុសចាប ់និងការឈលើសកំណត ់ MRL ឈដ្ឋយម្និដឹងធានាថ្នសារធាតុ
គីម្ឈីៅផ្តានម្របសិទធភាព នងិធានាថ្ន្ុងរបស់យតអាចប ោះពាល់ឈដ្ឋយសុវតថិភាព និងម្និម្រច ំ។ 

ម្របសិនឈបើរកឈើើញថ្នសារធាតុគីម្ផុីតកណំតឈ់ម្របើម្របាស់ឈគម្រតូវផ្តឈ្វើអតតសញ្ជា ណយតឱ្យបានចាស់ោស់ 
និងរកាយតឱ្យានសុវតថិភាពរហូតដល់ឈបាោះឈចាល។ កិចចការឈនោះ អាចសឈម្រម្ចបានឈដ្ឋយការសរឈសរចំណឈំៅឈលើ
្ុងឈដ្ឋយពាកយ “ ផុតកំណត ់ឈម្របើម្របាស់ ” និងដ្ឋកយ់តឈៅកនុងឃាែ ងំរកាទុកឈៅកផ្នែងកណំតស់ម្រាបដ់្ឋកស់ារធាតុ
គីម្ផុីតកំណតឈ់ម្របើម្របាស់។ 

ឈដើម្បឈីចៀសយតងភាពកខវកឈ់ដ្ឋយទាតា ល់ ឬ ឈដ្ឋយម្របឈយាលឈៅឈលើកសិផលឈៅចំការ សារធាតុគមី្ផុីត
កំណតឈ់ម្របើម្របាសម្រតូវផ្តឈបាោះឈចាលាម្រយឺៈម្របពន័ធម្របម្ូលផែូវការ ឬ ឈៅកផ្នែងផ្ដលកណំតឈ់ដ្ឋយចាប។់ 

ការអនុវតរទី៤១. ម្រតូវផ្តកតម់្រាទុក អំពីការឈម្របើម្របាស់សារធាតុគីមី្ឈលើដណំមំ្យួម្ុខៗ ឈដ្ឋយបញ្ជជ កយ់ា ងពិសារ រ
  អំពីសារធាតុគីមី្ផ្ដលបានឈម្របើម្ូលឈហតុឈម្របើ កាលបរឈិចេទ និងទីាងំផ្ដលបានឈម្របើ  
  កម្រមិ្តឈម្របើម្របាស់វ ិ្ ីសាស្ដសរ ឈម្របើម្របាស់រយឺៈឈពលរងច់ា ំនិងឈឈាម ោះអនកឈម្របើម្របាស់។ 

ការអនុវតរទី៤២. ម្រតូវរកាទុកនូវឯកសារកតម់្រាអំពីសារធាតុគីមី្ផ្ដលយកម្កទុកឈម្របើម្របាស់ឈដ្ឋយានបញ្ជជ ក់
  ពិសារ រអំពីឈឈាម ោះសារធាតុគីមី្ អនកផគតផ់គងស់ារធាតុគីមី្ កាលបរឈិចេទ និងបរាិណផ្ដលបាន
  បញ្ចូ លសរុ ក និងកាលបរឈិចេទផុតកណំតឈ់ម្របើម្របាស់ ឬ កាលបរឈិចេទផលិត។ 

ការអនុវតរទី ៤៣. ម្រតូវរកាទុកកំណតម់្រាសារធាតុគីមី្កនុ ងសរុ ក ឈដ្ឋយបញ្ជជ កលំ់អិតអពីំឈឈាម ោះគីមី្ កាលបរឈិចេទ 
  និងបរាិណទទួលចូល និងកាលបរឈិចេទឈៅឈពលផ្ដលឈម្របើអស់ឬឈៅឈពលផ្ដលកឈម្ាចឈចាល។ 

កំណតម់្រាននសារធាតុគីម្ទីទួលបានឈម្របើ នងិរកាទុកម្រតូវផ្តរកាឈដើម្បបីងាា ញថ្នសារធាតុគីម្មី្រតូវបាន
ឈម្របើ និងរកាទុកម្រតមឹ្ម្រតូវ និងឈដើម្បផី្សវងរកឱ្យឈើើញពីម្របភពយត ឈៅឈពលផ្ដលានឈហតុការណ៍រកឈើើញភាព
កខវកឈ់ៅកនុងឈពលផលិតកម្ម ឬ ឈម្រកាយឈពលម្របម្ូលផល។ កំណតម់្រាអាចជយួ ដល់ការឈសុើបអឈងកតពីម្ូល
ឈហតុននភាពកខវកប់ាន។  

ពត័ា៌នផ្ដលម្រតូវការអាចកតម់្រាដ្ឋចឈ់ដ្ឋយផ្ ក ឬ ជាម្យួគាន ឈៅកនុងឈសៀវឈៅកំណតម់្រា ឬ ឈៅឈលើ
ទំរងក់តម់្រា។ ឯកសារដកឹជញ្ជូ ន ឬ បងាក នន់ដ អាចរកាទុកជាកំណតម់្រាននការទទួលសារធាតុគីម្។ី ឧទាហរណ៍
ននកំណតម់្រាសម្រាបទ់ទួលរកាទុកនិងឈម្របើសារធាតុគីម្ាីនឈៅកនុងផ្ផនកឧទាហរណ៍ននឯកសារនិងកំណតម់្រា ។ 

 
ការអនុវតរទី៤៤. ម្រតូវផ្តបពាឈបក់ារលកផ់្ចកចាយកសិផល ម្របសិនឈបើរកឈើើញថ្ន ានសំណល់សារធាតុគីមី្ 
   ឈលើសពីកម្រមិ្ត MRLs។ ម្រតូវឈ្វើការសីុបអឈងកតអំពីម្ូលឈហតុននភាពកខវកឈ់នាោះ និងចាតវ់ធិាន
  ការទបស់ាក តឈ់ដើម្បីឈចៀសយតងឈកើតានឈ ើងជាថ្មី និងម្រតវូកតម់្រាទុកនូវឈហតុការណ៍ផ្ដលបាន
  ឈកើតឈ ើង និងវធិានការផ្ដល បានឈម្របើ។ 
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ម្របសិនឈបើរកឈើើញសំណល់សារធាតុគីម្ឈីលើសកណំត ់ MRL ឈនាោះការលកដូ់រកសិផលម្រតូវផ្តបញ្ឈបជ់ា
បនាា ន។់ម្ូលឈហតុននភាពឈ្វើឱ្យកខវកម់្រតូវផ្តឈ្វើការឈសុើបអឈងកតឈដ្ឋយាម្ដ្ឋននូវកសិផលផ្ដលបញ្ជូ នឈចញពីចំការ 
និងឈ្វើអតតសញ្ជា ណពីចណុំចផ្ដលភាពកខវកអ់ាចឈកើតឈ ើង។ម្ូលឈហតុននសំណល់គីម្ឈីលើសកំណតអ់ាច
បណត លម្កពីឺៈ 

 សារធាតុគីម្ផី្ដលពុំបានអនុម្ត័ឱ្យឈម្របើឈលើដំណឈំគាលឈៅ 
 ោយពំុម្រតូវ ឬ ឈលើសកំណត ់
 ពុំសឈងកតឈម្ើលរយឺៈឈពលរងច់ា ំ
 ឧបករណ៍បាញ់ថ្នន ាំនកំហុស ឬ ពុំបានម្រកិតយ ឬ សំអាតឱ្យបានម្រតឹម្ម្រតូវបនាា បព់កីារឈម្របើឈលើកចុង

ឈម្រកាយ ឬ ឈម្របើយតសម្រាបឈ់គាលបំណងឈម្រចើនទាងំសម្រាប់ាោង និងសម្រាបប់ាញ់ថ្នន  ំ 
 ដំណកថ់្នន បំាញ់ម្កពី ូតឈ៍ៅជាបគ់ាន  
 សំណល់គីម្ឈីៅកនុងដីសល់ពកីារឈម្របើឈលើកម្ុន 
 សារធាតុគីម្ឈីៅកនុងឡាងំម្របម្ូលផល និង 
 ការកបឈ់ចាលពុំបានម្រតឹម្ម្រតូវការកំពបគ់ីម្ឈីដ្ឋយនចដនយចូលឈៅកនុងដ ី ឬ ម្របភពទកឹឈដ្ឋយសារផ្ត

លកៈខណឌ រកាទុកអន។់  

ម្រតូវចាតវ់ធិានការផ្កតម្រម្ូវឲឈដើម្បបីងាក របញ្ជា កុំឱ្យឈកើតឈ ើងវញិ។ ឧទាហរណ៍បណតុ ោះបណត លកម្មករឈ ើង
វញិម្រកិតយឧបករណ៍ និងសាងសងឃ់ាែ ងំរកាទុកថ្ម។ី កណំតម់្រាននឧបបតតិឈហតុ និងវធិានការឈម្របើ ម្រតូវផ្តកតម់្រា 
ឈដើម្បបីងាា ញថ្នចំការានម្របពន័ធឈៅនឹងកផ្នែងសម្រាបឈ់ដ្ឋោះម្រសាយបញ្ជា ។ អាចជួយ ពិនិតយឈម្ើលបញ្ជា ផ្ដលបាន
ឈកើតឈ ើងពីអតតីកាលឈ ើងវញិ។ ពត័ា៌នផ្ដលម្រតូវការអាចកតម់្រាឈៅកនុងឈសៀវឈៅកំណតម់្រា ឬ ឈៅឈលើទម្រម្ង់
កតម់្រា។ 

សារធាតរុីមីស្េងសទៀត 

ការអនុវតរទី៤៥. ម្រតូវឈម្របើម្របាស់ រកាទុក និងកឈម្ាចឈចាលនូវឈម្របងឥនធនឺៈ ឈម្របង និងសារធាតុផ្ដលមិ្នផ្ម្ន
ជាឈកសម្រតគីមី្ឈផសងឈទៀតាម្រឈបៀបផ្ដលអាចកាតប់នថយហានិភយ័បងកឱ្យកខវកដ់ល់កសិផល។ 

ចំនួនសារធាតុគីម្ឈីម្រៅពីឈកសម្រតគីម្អីាចានវតតានឈៅចកំារ និងអាចឈ្វើឱ្យកខវកឈ់ដ្ឋយទាតា ល់ ឬ ឈដ្ឋយ
ម្របឈយាលឈៅឈលើកសិផល។ ឧទាហរណ៍ ានដូចជាម្រកម្នួ ឈម្របងា សីុន ឥនធនឺៈ ម្របដ្ឋបសំ់អាត ម្របដ្ឋបឈ់្វើ
អនាម្យ័ សារធាតុគីម្សីម្រាបក់ាច តស់ាសភាពចនម្រង ជ ីនិងកាវ ។     
ម្ូលឈហតុននភាពកខវកអ់ាចបណត លម្កពីឺៈ 

 សារធាតុគីម្មី្និសម្រម្យ ឈម្របើសម្រាបសំ់អាត និងឈ្វើអនាម្យ័ ឬ ឈម្របើខុសកម្រម្តិ 
 ការឈម្របើសារធាតុគីម្ឈីដ្ឋយឥតដឹងខែួន។ឧទាហរណ៍ឺៈបាញ់សារធាតុគីម្សីម្រាបក់ាច តស់ាសភាព

ចនម្រងឈៅជិត កសិផល ឬ សាា រឺៈឈវចខចប ់ 
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 សារធាតុគីម្កីំពបឈ់ៅជតិកសិផល ឬ ឈលចម្រជាបឈៅកនុងឈពលរកាទុក ឬ ដឹកជញ្ជូ នជាម្យួកសិផល 
និង 

 ឈម្របងឈលចម្រជាប ខាែ ញ់ ថ្នន ោំបឈៅឈលើឧបករណ៍ប ោះជាម្យួកសិផល។ 

ចាបំាចម់្រតូវឈលើកដ្ឋក ់ រកាទុក និងឈបាោះឈចាលសារធាតុគីម្ទីាងំឈនោះឈដ្ឋយម្របយត័នម្របផ្យងឈដើម្បកីាត់
បនថយហានិភយ័ផ្ដលឈ្វើឱ្យានភាពកខវក។់ 

៣.៦. ការ្រមូល្្ល្ នងិការផ្ែរក្ាទកុ្ោក្ក់្េិ្ល្  

ភាពកខវកគ់ីម្ ី ជីវសាស្ដសត និងរបូសាស្ដសត ឈលើកសិផល អាចឈកើតឈ ើងកនុងឈពលម្របម្លូផល និងផ្ថ្រកាទុក
ដ្ឋកឈ់ម្រកាយ ឈពលម្របម្ូលផលាម្រយឺៈ 

 ការម្និបានផ្ថ្រកាឱ្យបានសាអ ត និងម្រតឹម្ម្រតូវនូវឧបករណ៍ សាា រឺៈ កផ្នែងឈលើកដ្ឋក ់ និងរកាទុក និង 
យានយនតដឹកជញ្ជូ ន 

 អាគារ និងឃាែ ងំផ្ដលសាងសង ់ផ្ថ្ទាមំ្និបានសាអ តលអ 
 ការឈម្របើសារធាតុគីម្ផី្ដលម្និអនុម្ត័ឱ្យឈម្របើសម្រាបឈ់្វើម្របម្រពឹតតកម្មកសិផល និងសម្រាបសំ់អាត និងឈ្វើ

អនាម្យ័ 
 ការម្រតួតពិនិតយសតវម្រសុក និងសតវចំការ និងសាសភាពចនម្រងម្និបានដិតដល់ 
 សាា រឺៈអនាម្យ័ទាតា ល់ខែួនម្និបានសាអ តលអ និងគាម នសតងដ់្ឋរ។ 

ឧបករណ៍ ្ុង/ឡាងំ និងសំភារឺៈឈផសងឈទៀតផ្ដលប ោះកសិផលកនុងឈពលម្របម្ូលផល ឈលើកដ្ឋក ់ ឈវចខចប ់
និងរកាទុកអាចជាម្របភពននភាពកខវកគ់ីម្ ី ជីវសាស្ដសត និងរបូសាស្ដសត។ ភាពកខវកអ់ាចឈកើតឈ ើងឈដ្ឋយសារការ
សំអាត និងផ្ថ្រកាម្និបានលអ ឬ ឈម្របើម្និបានម្រតឹម្ម្រតូវ។ ឧបករណ៍  ្ុង/ឡាងំ និងសាា រឺៈ រមួ្ាន កស្ដនតក ជាល 
្ុង ថ្ង ់ឈកោះបាែ សាិច ម្របអបឈ់ ើ ម្រកណតម់្រគបឈម្រគឿងជំនយួសម្រាបម់្របម្ូលផល កាបំិត ម្របដ្ឋបក់ាតផ់្ម្ក ា សីុន 
អ៊ាុតសំបកឈវចខចប ់តុ បង ់កាតុងម្រកដ្ឋស សាា រឺៈឈវចខចប៘់ 

ការអនុវតរទី៤៦. ម្រតូវផ្តឈម្របើឧបករណ៍ ម្របអប/់្ុង សម្រាបដ់្ឋក ់ ឬ ផាុ កកសិផលផ្ដលឈ្វើអំពីសាា រឺៈផ្ដលនឹងមិ្ន
  ឈ្វើឱ្យកខវក ់ដល់កសិផល។ 

ឧបករណ៍, ្ុង/ឡាងំ និងសាា រឺៈផ្ដលប ោះកសិផល ម្រតូវផ្តឈ្វើពីសាា រឺៈផ្ដលម្និានជាតិពុល និងគាម ន
សាសធាតុបងកជម្ងរឺបស់ម្នុសស។ សាា រឺៈម្និកឈម្រម្ើកដូចជា ឈ ើ បាែ សាិច ម្រកដ្ឋស ផ្ដកផ្ថ្បានភាព
សម្រម្យឱ្យផ្តយតម្និានហានភិយ័ ននភាពកខវកព់សីារធាតុគីម្ឈីម្របើឈ្វើម្របម្រពឹតតកម្មសាា រឺៈទាងំឈនោះ។ សាា រឺៈឈ្វើពី
សារធាតុសររីាងគដូចជាចំឈបើង គួរផ្តឈ្វើម្របម្រពឹតតកម្ម ឈដើម្បកីាតប់នថយភាពកខវកព់ីសាសធាតុបងកជម្ងរឺបស់ម្នុសស។ 
ឧបករណ៍ នងិ្ុង/ឡាងំគួរផ្តឈ្វើឱ្យានភាពងាយម្រសួលកនុងការសំអាត។ ឈចៀសយតងរនធ សាន ម្ឈម្របោះ និងម្រជុង ផ្ដល
ពិបាកសំអាត។ 
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ការអនុវតរទី៤៧. ម្រតូវឈ្វើអតរសញ្ជា ណម្របអប/់្ុង ផ្ដលឈម្របើសម្រាបដ់្ឋក ់ ឬ រកាទុកសំណល់សារធាតុគីមី្ 
 និងសារធាតុបងកឈម្រគាោះថ្នន កឈ់ផសងឈទៀតឱ្យបានចាស់ោស់ ឈដើម្បីឈចៀសយតងការឈម្របើយតកនុ ងការ
 ដ្ឋកក់សិផល។ 

ភាពកខវកឈ់លើកសិផលអាចឈកើតឈ ើង ម្របសិនឈបើ្ ុង/ឈកោះឈម្របើសម្រាបដ់្ឋកក់សិផល កម៏្រតូវឈម្របើសម្រាបទុ់ក 
សំណល់សារធាតុគីម្ ី និងសារធាតុឈម្រគាោះថ្នន កដ់នទឈទៀតឈនាោះ។ ្ុង/ឈកោះ ម្រតូវផ្តឈ្វើអតតសញ្ជា ណឱ្យបានចាស់
ោស់ឈដើម្បបីងាា ញពីឈគាលបំណងននការឈម្របើម្របាស់យត។ ឧទាហរណ៍ ការឈម្របើ្ុង/ឈកោះ អាចឈ្វើអតតសញ្ជា ណឈដ្ឋយ
ការរចនាពិឈសស ឬ សាា រឺៈ ឬ ពណ៌ ឬ សញ្ជា ចំណ។ំ 

ការអនុវតរទី៤៨. ម្រតូវផ្តផ្ថ្ទា ំ សំអាតសាា រឺៈ ឧបករណ៍ និង្ុង ឱ្យបានឈទៀងទាត ់ ឈដើម្បីកាតប់នថយការបងកភាព
  កខវកដ់ល់កសិផល។ 

ឧបករណ៍ និង្ុង/ឈកោះ ផ្ដលផ្ថ្ទាមំ្និបានលអ អាចជាម្របភពននភាពកខវកគ់ីម្ ីនិងរបូសាស្ដសត។ ភាពកខវក់
គីម្ ី អាចឈកើតឈ ើងាម្រយឺៈឥនធនឺៈ ឈម្របង និងខាែ ញ់ឈលចឈចញពីផ្ផនកឧបករណ៍។ ភាពកខវករ់បូសាស្ដសតអាចឈកើត
ឈ ើងាម្រយឺៈការឈកាស នងិបំផ្ណក (ផ្ដក ឈ ើ បាែ សាិច) ពីឧបករណ៍ និង្ុង/ឈកោះ ផ្ដលឈម្រជផតចូលឈៅកនុង
កសិផល។ ការផ្ថ្ទាឈំទៀងទាតម់្រតូវផ្តអនុវតតឈដើម្បពីិនតិយឈម្ើល និងបំបាតម់្របភពកខវកឈ់ចញ។ 

 

 

 

 

 

 

 

របូភាពទ១ី៣:  ឧបករណ៍ នងិ្ុងម្រតូវផ្តផ្ថ្ទាឱំ្យបានឈទៀងទាត ់ឈដើម្បកីាតប់នថយការចម្ែងឈរាគឈៅផលិតផល 

ការអនុវតរទី៤៩. ម្រតូវរកាទុកឧបករណ៍ ម្របអប/់្ុង និងសាា រឺៈសំរាបផ់ាុ កកសិផលឈៅកផ្នែងដ្ឋចឈ់ដ្ឋយ 
ផ្ កពីសារធាតុគីមី្ ជី ឬ សារធាតុផ្កលម្អបឈងកើនជីជាតិដី និងម្រតូវចាតវ់ធិានការកាត ់
បនថយភាពកខវកដ់ល់ កសិផលផ្ដលបងកឈ ើង ឈដ្ឋយសាសភាពចនម្រង។ 
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ការរកាទុកសារធាតុគីម្ ីជី និងសារធាតុផ្កលម្អបឈងកើនជជីាតិដ ី ឈៅផ្កបរឧបករណ៍ ្ុង/ឈកោះ និងសាា រឺៈ 
អាចឈ្វើឱ្យានភាពកខវកឈ់លើកសិផលាម្រយឺៈការកំពបឈ់ដ្ឋយនចដនយ។ ផលិតផលទាងំឈនោះ ម្រតូវផ្តរកា ទុកឈៅ 
ទីាងំដ្ឋចឈ់ដ្ឋយផ្ ក ឆ្ង យពីឧបករណ៍ ្ុង/ឈកោះ និងសាា រឺៈផ្ដលប ោះកសិផល។ 

សាសភាពចនម្រង ដូចជា ពពួកកឈករ នងិបកស ី អាចឈ្វើឱ្យកខវកដ់ល់ឧបករណ៍ ្ុង/ឈកោះ និងសាា រឺៈ 
ឈដ្ឋយោម្ករបស់យត។ វធិានការផ្ដលឈម្របើសម្រាបក់ាតប់នថយភាពកខវកជ់ីវសាស្ដសតពីសាសភាពចនម្រង រមួ្ាន 
ការឈម្របើនុយ និងអងគុប គរ ្ុង/ឈកោះ ពីឈលើគាន  និងដ្ឋកស់ាា រឺៈខពស់ពីកំរាល និងដីឈម្របើកផ្នែងរកាទុកផ្ដលសងួត និង 
ានពនែឺលអ នងិម្រគបឧបករណ៍ ្ុង/ឈកោះ និងសាា រឺៈឈៅឈពលម្និឈម្របើយត។ 

ការអនុវតរទី៥០. ម្រតូវពិនិតយឈម្ើលភាពរងឹា ំ និងភាពសាអ តរបស់ឧបករណ៍ ្ុង/ម្របអប ់ និងសាា រឺៈ សម្រាបផ់ាុ ក 
 កសិផលឈៅ រាល់ម្ុនឈពលឈម្របើ និងម្រតូវសំអាត ជួសជុល ឬកឈ៏បាោះឈចាល ម្របសិនឈបើចាបំាច ់។ 

ឈទាោះបីជាានការខិតខំម្របងឹផ្ម្របងផ្ថ្ទា ំ និងទុកដ្ឋកឧ់បករណ៍ ្ុង/ឈកោះ និងសាា រឺៈ យា ងានម្របសិទធ 
ភាពកឈ៏ដ្ឋយភាពកខវកឈ់ៅផ្តានឈកើតឈ ើងពីការប ោះជាម្យួដី ទឹក ោម្ក សារធាតុគមី្ ីជ ីនិង សារធាតុផ្កលម្អ 
បឈងកើនជីជាតដិ៘ី ការម្រតួតពិនិតយឧបករណ៍ ្ុង/ឈកោះ និងសាា រឺៈ ឈម្ើលភាពរងឹា ំ និងភាពសាអ តម្នុនឹងឈម្របើ 
និងោង ឬ ជួសជុលាម្តម្រម្ូវការអាចកាតប់នថយហានិភយ័ននភាពកខវក។់ ម្របសិនឈបើការសំអាត ឬ ការជួស 
ជុលម្និអាចបំបាតម់្របភពកខវកស់កាត នុពលបានឈទ ឈគម្រតូវ ផ្តឈបាោះឈចាលឧបករណ៍, ្ុង/ឈកោះ ឬ សាា រឺៈឈនាោះ។ 

ការអនុវតរទី៥១. មិ្នម្រតូវដ្ឋកក់សិផលផ្ដលបានម្របម្ូលផលរចួឈៅទាតា ល់នឹងដី ឬ ទាតា ល់នឹងកំរាលននកផ្នែងឈលើក 
  ដ្ឋកឈ់ម្របើម្របាស់ ឈវចខចប ់ឬ រកាទុកកសិផលឈ ើយ។ 

ឈៅឈពលផ្ដលកសិផលបានម្របម្ូលផលរចួឈហើយ ឈគម្និគួរដ្ឋកយ់តឱ្យប ោះទាតា ល់ជាម្យួដី និងកម្រាល 
សម្រាបឈ់លើកដ្ឋក ់ ឈវចខចប ់ និងកផ្នែងរកាទុកឈ ើយជាពឈិសសម្ុខកាតរ់បស់យត។ ដ ី និងកម្រាលកខវកអ់ាចជា 
ម្របភពននភាពកខវកជ់ីវសាស្ដសត។ ម្ុខកាតរ់បស់កសិផលអាចកាែ យជាចំណុចឈម្រជផតចូល និងផតល់ជាជីវជាតដិល់ 
សាសធាតុបងកជម្ងរឺបស់ម្នុសស ។ 

សាា រឺៈដូចជាម្រកដ្ឋស បាែ សាិច នងិឈ ើ អាចដ្ឋកម់្រកាលឈៅឈលើដី ឬ កម្រាល ឈដើម្បបីងាក រការប ោះ បនាា ប ់
ពីម្របម្ូលផល។ សាា រឺៈទាងំឈនោះ គួរផ្តសំអាត និងផ្ថ្ទាយំត ឈដើម្បធីានាថ្ន យតពុំផ្ម្នជាម្របភពននភាពកខវកឈ់ ើយ។ 
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របូភាពទ១ី៤: សាា រឺៈដូចជា ម្រកដ្ឋសអាចម្រកាលដ្ឋកព់ីឈលើដី ឈដើម្បបីងាក រការប ោះជាម្យួផ្ផនកបរឈិភាគបានរបស់ 
  កសិផល បនាា បព់ីម្របម្ូលផលរចួ 

 
អាគារ នងិសំណង ់

អាគារ និងសំណងឈ់ម្របើសម្រាបដ់្ឋ ំ ឈវចខចប ់ ឈលើកដ្ឋក ់ និងរកាទុកអាចជាម្របភពននភាពកខវកគ់ីម្ ី
ជីវសាស្ដសត នងិ របូសាស្ដសត។ ម្របភពននភាពកខវកអ់ាចជាឺៈ 

 សាា រឺៈឈម្របើសម្រាបក់ារសាងសង ់
 ឈម្របងា សីុន ឥនធនឺៈ ឈម្រគឿងា សីុន ឧបករណ៍ និងម្របដ្ឋបម់្របដ្ឋផ្ដលទុក និងឈម្របើឈៅកនុងអាគារ 

និងសំណង ់
 ម្របពន័ធសំណល់លូ ម្របពន័ធឈបាោះឈចាលសំណល់ នងិម្របពន័ធបងាូរ និង 
 អំពូលឈភែើឈៅពីឈលើកផ្នែងដ្ឋកក់សិផល ្ុង/ឈកោះ ឈវចខចប ់នងិសាា រឺៈ 

ការអនុវតតទី ៥២. ម្រតូវផ្តសាងសង ់ និងផ្ថ្ទាអំាគារ និងបណត សំណងផ់្ដលឈម្របើសំរាបដ់្ឋដុំោះ ឈវចខចប ់ ឈលើកដ្ឋក ់  
និងរកាទុក កសិផល ឈដើម្បីកាតប់នថយហានិភយ័ផ្ដលឈ្វើឱ្យានភាពកខវកដ់ល់កសិផល។ 

អាគារ និងសំណងរ់មួ្ាន រងូឈម្រកាម្ដី និងផាោះកញ្ចកឈ់ម្របើសម្រាបក់ារពារម្របពន័ធដ្ឋដុំោះ និងកផ្នែងបាងំ 
សម្រាបឈ់វចខចប ់ ឈលើកដ្ឋក ់ និងរកាទុកកសិផលដូចជា បញ្ជច  (canopy) ឈរាងានដំបូលផ្តាៈ ង និងឈរាង។ 
ពិដ្ឋន ជញ្ជជ ំង និងកម្រាល អាគារ និងសំណង ់អាចជាម្របភពននភាពកខវកម់្កពដីំណកស់ារធាតុគមី្ពុីល កំឈទច 
កំទធីាែ កព់ីផ្ផនកពុកផុយ និងសាសធាតុបងក ជម្ងរឺបស់ម្នុសសផ្ដលឈកើតឈ ើងពីភាពកខវក ់និង្ូលី។ 

កនុងឈពលកំពុងសាងសងគ់ួរផ្តពិចារណ អំពីតម្រម្ូវការសម្រាបក់ម្រាលផ្ដលជាបប់ានយូរ និងសាអ ត និង 
ការសាអ ត កផ្នែងឈៅពីឈលើ និងផ្កបរកផ្នែងដ្ឋកក់សិផល ។ សារធាតុគីម្ឈីម្របើកនុងការសាងសង ់ ដូចជា ថ្នន ោំប 
និងសារធាតុគីម្កីាច តស់ាសភាពចនម្រង ម្រតូវឈម្របើកុំឱ្យយតម្រសកឈ់ៅឈលើកសិផល។ 
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ម្រតូវឈ្វើការផ្ថ្ទាឱំ្យបានឈទៀងទាត ់ ឈដើម្បបីងាក រផ្ផនកពុកផុយ ធាែ កចូ់លឈៅកនុងកសិផល ឬ កញ្ចប។់ 
ឧទាហរណ៍ ថ្នន ោំប និងកឈម្ាចផ្ម្រចោះ នងិបំផ្ណកផ្ដក និងឈ ើ។ 
ការអនុវតតទី៥៣. ម្រតូវទុកដ្ឋក ់ខាែ ញ់ ឈម្របង ឈម្របងឥនធនឺៈ និងឈម្រគឿងា សីុនសម្រាប់ាឈម្របើឈៅចំការឱ្យឈៅឈដ្ឋយផ្ ក

ពីកផ្នែងឈលើកដ្ឋក ់ ឈម្របើម្របាស់ ឈវចខចប ់ និងរកាទុកកសិផល ឈដើម្បីទបស់ាក តក់ារឈ្វើឱ្យកខវកដ់ល់
កសិផល។ 

  ខាែ ញ់ឈគា ឈម្របង ឥនធនឺៈ នងិឈម្រគឿងា សីុនឈៅចំការ ម្រតូវផ្តទុកដ្ឋកឱ់្យឆ្ង យពកីផ្នែងឈម្របើសម្រាបឈ់លើកដ្ឋក ់
ឈវចខចប ់និងរកាទុកកសិផល។ ឈគអាចទុកយតឈៅកនុងអាគារ និងសំណងជ់ាម្យួគាន នងឹកសិផល ប ុផ្នរម្រតូវផ្តដ្ឋកឱ់្យ
ឈៅដ្ឋចឈ់ដ្ឋយផ្ ក ឈដើម្បឈីចៀសយតងការឈ្វើឱ្យកខវកព់ីការកពំបឈ់ដ្ឋយនចដនយ។ 

ការអនុវតរទ៥៤. ម្រតូវសាងសងម់្របពន័ធទឹកសអុយ ម្របពន័ធបឈពាច ញកាកសំណល់ និងម្របពន័ធបងាូ រទឹក កនុ ងបណំងឈដើម្បី
កាតប់នថយ ហានិភយ័ននការបងកភាពកខវកដ់ល់កផ្នែងផលិតកម្ម និងការផគតផ់គងទឹ់ក។ 

ម្របពន័ធសំណល់កផ្នែងឈបាោះឈចាលសំណល់ និងម្របពន័ធបងាូរអាចជាម្របភពននភាពកខវកគ់មី្ ីនិងជីវសាស្ដសត។ 
ការហូរឈចញអាចប ោះជាម្យួសាសធាតុបងកជម្ងរឺបស់ម្នុសស និងសារធាតុគមី្ ី និងអាចនាឱំ្យានភាពកខវកឈ់លើទី
កផ្នែងផលិតកម្ម និងម្របភពទកឹ។ ឈគម្រតូវផ្តយកចិតតទុកដ្ឋក ់ជាពិឈសសកនុងការឈបាោះឈចាលសំណល់លូ សំណល់ 
និងសារធាតុគីម្ ីឈម្របើសម្រាបឈ់្វើ ម្របម្រពឹតតកម្មកសិផល។ 
ការអនុវតតទី៥៥. ម្រតូវានម្របដ្ឋបក់ារពារអំពូលឈភែើងផ្ដលឈៅពីឈលើកផ្នែងផ្ដលរកាទុក ម្របអប/់្ុង និង សាា រឺៈ

ដ្ឋកក់សិផល និងបណត សាា រឺៈសម្រាបឈ់វចខចបក់សិផល ឈដើម្បីបងាក រការពារអផ្ម្បងផ្បកផ្ដល
អាចនឹងធាែ កចូ់លកសិផលឈៅកនុ ងករណីផ្ដលានការផ្បកអំពូលឈភែើង។ ម្រតូវឈបាោះឈចាលនូវ
កសិផលផ្ដលានធាែ កអ់ផ្ម្បងអំពូលចូល ឈហើយម្រតូវសំអាតឧបករណ៍ និងម្របអប/់្ុង និង
សាា រឺៈឈវចខចបក់សិផលឱ្យបានសាអ តឈ ើងវញិ។ 

 អំពូលផ្កវ នងិអំពូលផ្ម្ ម្រតឈៅពីឈលើកផ្នែងដ្ឋកក់សិផល ្ុង/ឈកោះ ឈវចខចប ់ និងសាា រឺៈ អាចជាម្របភព
ននភាពកខវក ់របូសាស្ដសរពីកពាច កផ់្បក។ ការផ្បកអំពូលអាចបណរ លម្កពីការផលិតានកំហុស ឈៅរ ម្រជុល និងការ
ប ោះឈដ្ឋយនចដនយកនុងឈពលឈលើកដ្ឋកឧ់បករណ៍។ ឈដើម្បឈីចៀសយតងភាពកខវករ់បូសាស្ដសរ អពូំលម្រតូវផ្តឈ្វើពីរបូធាតុម្និ
ផ្បក ឬ ានគំរបការពារឈពលផ្បក។ 

 ឈៅកនុងឈហតុការណ៍ផ្ដលអំពូលផ្បកឈដ្ឋយពុំបានការពារកសិផលផ្ដលឈៅកផ្នែងឈនាោះម្រតូវផ្តបដិឈស្
ឈចាល និងម្រតូវសំអាតឧបករណ៍ ្ុង/ឈកោះ ឈវចខចប ់និងសាា រឺៈ។ អនកម្រគបម់្រគង គួរផ្តពនិិតយឈម្ើលកផ្នែងឈៅពីឈម្រកាម្
អំពូលផ្បក ឈដើម្បធីានាថ្ន ឈគបានសំអាតយតសាអ តលអ។ 

ការអនុវតរទី៥៦. ម្រតូវឈម្របើរនាងំបាងំទាតរ ចឈ់ដ្ឋយផ្ ក រយតងឧបករណ៍ និងម្របដ្ឋបម់្របដ្ឋផ្ដលអាចជាម្របភពបងកឈម្រគាោះ
  ថ្នន ក ់ របូសាស្ដសរដល់ម្នុសសផ្ដលសថិតឈៅកនុ ងអាគារជាម្យួនឹងកផ្នែងឈលើកដ្ឋក ់ ឈម្របើម្របាស់ ឈវច
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  ខចប ់ និងរកាទុកកសិផល និងមិ្នម្រតូវឈម្របើយតឈៅកនុ ងឈពលកំពុងឈវចខចប ់ ឈលើកដ្ឋក ់ ឈម្របើម្របាស់ 
  និងរកាទុកកសិផលឈ ើយ ។ 

ឧបករណ៍ និងម្របដ្ឋបម់្របដ្ឋអាចជាម្របភពននភាពកខវករ់បូសាស្ដសតាម្រយឺៈបំផ្ណក នងិចំឈរៀកឈ ើផ្ដល
បងកបឈ់ៅកនុងកសិផល ឬ ឈកោះកសិផល។ យតអាចសថិតឈៅកនុងអាគារ និងសំណងជ់ាម្យួកសិផលឱ្យផ្តយតានរបាងំ
ឃាងំ ឬ ម្និម្រតូវឈម្របើកនុង ឈពលឈវចខចប ់ឈលើកដ្ឋក ់និងរកាទុកកសិផលឈ ើយ។ របាងំ អាចានលកៈណឺៈបឈណត ោះ
អាសនន ដូចជា រនាងំឈ្វើអំពបីាវ ឬ ម្រកណត ់ឬ ជញ្ជជ ំងអចិនស្ដនតយ។៍ 

ការសំអាត នងិការឈ្វើអនាម្យ័ 

ការសាអ ត និងការឈ្វើអនាម្យ័កាតប់នថយហានិភយ័ឈ្វើឱ្យកខវកឈ់លើកសិផល។ រាល់ឧបករណ៍ ម្របដ្ឋប់
ម្របដ្ឋរ ្ុង/ឈកោះ និងសាា រឺៈ ផ្ដលម្កប ោះជាម្យួកសិផល និងកផ្នែងឈលើកដ្ឋក ់ ឈវចខចប ់ និងរកាទុកកសិផល 
ម្រតូវផ្តសាអ តឱ្យបានឈទៀងទាត ់ និងឈ្វើអនាម្យ័ាម្ផ្តអាចឈ្វើឈៅបាន។ វ ិ្ ីសាស្ដសត និងភាពញឹកញាបន់នការ
សាអ ត និងឈ្វើអនាម្យ័ អាម្រស័យឈលើម្របឈភទកសិផល នងិរឈបៀបឈលើកដ្ឋក ់ឈវចខចប ់និងរកាទុកកសិផល និងភាព
ញឹកញាបន់នការឈម្របើឧបករណ៍ ្ុង/ឈកោះ ឬទីកផ្នែង។  

ការសំអាត និងឈ្វើអនាម្យ័ គឺជាការអនុវតតពីរឈផសងពីគាន ផ្ដលម្រតូវការវ ិ្ ីសាស្ដសតខុសៗគាន ។ ការសំអាត គឺ 
បំបាតដ់ី ្ូលី ខាែ ញ់ឈគា ឈម្របង សារធាតុគីម្ ី និងកឈម្ាចកម្ា ី និងកាតប់នថយចំនួនម្មី្រកូសររីាងគផ្ដលជាបឈ់ៅនឹង
សារធាតុទាងំឈនោះ។ យតពុំបានសាែ បម់្មី្រកូសររីាងគ ផ្ដលឈៅសល់ឈ ើយ។ ទឹកឈៅត  និងម្រតជាក ់ ានសំពា្ខពស់
ផ្ដលាន ឬ គាម នឈម្ៅសាប៊ាូ និងការដុោះ ោងឈដ្ឋយម្រចាស់ និង ម្រកណត ់គឺជាឧទាហរណ៍ននវ ិ្ ីសាស្ដសតសំអាត។  

ការឈ្វើអនាម្យ័ឈ្វើឈ ើងាម្ឈម្រកាយការសាអ ត និងម្រតូវបានឈរៀបចំឈ ើងឈដើម្បកីាតប់នថយចនំួនម្មី្រកូ
សររីាងគផ្ដលឈៅសល់ឈលើនផា។ ម្របឈភទននសារធាតុសម្រាបឈ់្វើអនាម្យ័រមួ្ាន សារធាតុកែរនី សាសធាតុអុីយ ូដ 
សាសធាតុអាម្ ូញ ូ ម្យត  ង ់៤ សាសធាតុឈប រ  កុសីុ អាសីុត អានីយ ូនិក និងអាសីុតកាបូសីុលិក។  

ម្របសិទធភាពននសារធាតុសម្រាបឈ់្វើអនាម្យ័ទទួលឥទធពិលម្កព ី៖ 

 ភាពសាអ តនននផា 
 សម្តថភាពននសារធាតុសម្រាបឈ់្វើអនាម្យ័ផ្ដលប ោះទាតា ល់នងឹនផា 
 សីតុណា ភាព និង ឈប ហាស់ ននសូលុយសយុងឈ្វើអនាម្យ័ 
 រយឺៈឈពលប ោះ 
 កំហាបឈ់្វើអនាម្យ័ 
 សាសភាពគីម្រីបស់ទកឹឈម្របើជាម្យួសារធាតុសម្រាបឈ់្វើអនាម្យ័ 
 ចំនួន និងម្របឈភទម្មី្រកូសររីាងគឈៅឈលើនផា និង 
 អនតរអំឈពើផ្ដលអាចឈកើតឈ ើងននសារធាតុសម្រាបឈ់្វើអនាម្យ័ជាម្យួសារធាតុគមី្ដីនទឈទៀតផ្ដលឈម្របើ 

(ឧឺៈ ថ្នន  ំសាែ បផ់សតិ)។ 
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ការអនុវតរទី៥៧. ម្រតូវឈ្វើអតរសញ្ជា ណរាល់ទីកផ្នែង ឧបករណ៍ ម្របដ្ឋបម់្របដ្ឋ ្ុង/ម្របអប ់ និងសាា រឺៈឈវចខចប ់
ឈលើកដ្ឋក ់ ឈម្របើម្របាស់ ផ្ដលអាចជាម្របភពននការបងកភាពកខវកដ់ល់កសិផល និងម្រតវូឈរៀបចំឱ្យ
ានរឈបៀបឈរៀបរយលអ និងម្រតូវសំអាតឈ្វើអនាម្យ័ជាម្របចា។ំ 

ម្របភពសកាត នុពលននភាពកខវករ់មួ្ានឺៈ 

 ឧបករណ៍ និងម្របដ្ឋបម់្របដ្ឋឈម្របើកនុងឈពលម្របម្ូលផល ដូចជា យានដកឹ  កាបំិត និងម្របដ្ឋបក់ាតផ់្ម្ក 
 ្ុង/ឈកោះឈម្របើសម្រាបឈ់ផារ ឬ រកាទុកកសិផលកនុងដំណកក់ាលណម្យួ 
 ឧបករណ៍ និងយានដកឹជញ្ជូ នឈម្របើឈៅទីយតល និងឈៅកផ្នែងឈវចខចប ់និងរកាទុក និងសម្រាបឈ់ផារកសិផល

ឈៅកនុងចងាវ កផ់គតផ់ាង ់ 
 ឧបករណ៍ឈម្របើសម្រាបឈ់្វើចណំតថ់្នន ក ់ពាបាល ឈលើកដ្ឋក ់ឈវចខចប ់ឈ្វើឱ្យម្រតជាក ់នងិរកាទុកកសិផល  
 អាគារ និងសំណង ់ឈម្របើសម្រាបឈ់វចខចប ់ឈលើកដ្ឋក ់និងរកាទុកកសិផល  
 សាា រឺៈរបស់បុគគលិក។ 

 

របូភាពទ១ី៥: ការផ្ណនាមំ្រតូវបានឈរៀបចំ និងអនុវតតសម្រាបស់ាអ ត និងឈ្វើអនាម្យ័កផ្នែងឈវចខចប ់ ឈលើកដ្ឋក ់
 និងរកាទុក 

របស់របរ និងកផ្នែងតម្រម្ូវឱ្យានការសាអ ត និងឈ្វើអនាម្យ័ និងភាពញឹកញាប ់ នងិវ ិ្ ីសាស្ដសតននការ 
សាអ ត និងឈ្វើអនាម្យ័ម្រតូវផ្តឈ្វើអតតសញ្ជា ណសម្រាបច់កំារនីម្យួៗ និងឈរៀបចំការផ្ណនា ំ នងិអនុវតតការសាអ ត 
និងឈ្វើអនាម្យ័។ ចំឈពាោះកសិផលខែោះឈគម្រតូវការផ្តការសាអ តម្យួម្ុខប ុឈណណ ោះ ចំផ្ណកឯកសិផលដនទឈទៀតឈគ 
កម៏្រតូវការការឈ្វើអនាម្យ័ផងផ្ដរ។  

កាត ផ្ដលម្រតូវពិចារណ គឺឺៈ  

 ម្របឈភទកសិផលឺៈ ភាពកខវកឈ់លើកសិផលផ្ដលបរឈិភាគឈៅានហានភិយ័ខពស់ឈៅកនុងការឈ្វើឱ្យចំណី   
អាហារពុលជាងកសិផលផ្ដលចំអិនម្នុឈពលបរឈិភាគ ឬ កសិផលផ្ដលការពារឈដ្ឋយសម្បកពុំអាច 
បរឈិភាគបាន  
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 សកាត នុពលននការប ោះជាម្យួកសិផលឺៈ ឧទាហរណ៍ ្ុង/ឈកោះ តុ និងនផាឈផសងៗឈទៀតផ្ដលប ោះទាតា ល់ជា
ម្យួកសិផល ម្រតូវការការសាអ ត និងឈ្វើអនាម្យ័ញឹកញាបជ់ាងជញ្ជជ ំង និងពដិ្ឋនអាគារ និង
សំណង ់ 

 សកាត នុពលននការប ោះឈដ្ឋយម្របឈយាលឺៈ ឧទាហរណ៍ ការពូនផតុ ំននដ ី និងសំណល់កសិផលឈៅឈលើ
កម្រាលជិតកផ្នែងឈវចខចបក់សិផលឈ្វើឱ្យានហានិភយ័ខពស់ជាងការពូនផតុ ំដូចគាន ផ្ដលឈៅឆ្ង យពី
កផ្នែងឈវចខចប ់

 ភាពសាអ តននកសិផលផ្ដលម្របម្ូលផលរចួ និងរបស់របរ និងកផ្នែងផ្ដលម្រតូវការសាអ ត និងឈ្វើ
អនាម្យ័ ៖ ឧទាហរណ៍ ដុំកសិផលខែោះអាចានសំរាម្សែឹកឈម្រចើនជាងដុំខែោះឈទៀត ឬ ានដីឈៅឈលើក
សិផល ្ុង/ឈកោះ និង ឧបករណ៍ឈៅកនុងឈពលអាកាសធាតុឈសើម្ 

 សម្តថភាពកនុងការម្រតួតពិនតិយចលនា និងលំហូរននឧបករណ៍ យានយនត និងម្នុសស 
 គុណភាពទឹកឈម្របើសម្រាបស់ាអ ត និងឈ្វើអនាម្យ័។ 

ការផ្ណនាអំំពីការសាអ ត និងការឈ្វើអនាម្យ័គួរផ្តពណ៌នាអំពីឧបករណ៍ ម្របដ្ឋបម់្របដ្ឋ ្ុង/ឈកោះ យាន
យនត សាា រឺៈ និងកផ្នែងផ្ដលម្រតូវសាអ ត និងឈ្វើអនាម្យ័ ភាពញឹកញាប ់ និងវ ិ្ សីាស្ដសត និងម្នុសសទទួលខុស
ម្រតូវកនុងកិចចការឈនោះ។ ឧទាហរណ៍ ននការផ្ណនាអំំពីការសាអ ត និងឈ្វើអនាម្យ័ានឈៅកនុងផ្ផនក ឧទាហរណ៍នន
ឯកសារ នងិកណំតម់្រា ។  

ឈម្ការ គួរផ្តពិនិតយឈម្ើលម្របសិទធភាពននការសាអ ត និងឈ្វើអនាម្យ័ឱ្យបានញឹកញាបា់ម្ភាពសម្រម្យ។ 

ការអនុវតរទី៥៨. ម្រតូវឈម្រជើសឈរ ើសសារធាតុគីមី្សម្ម្រសបសម្រាបឈ់ម្របើកនុ ងការសំអាត និងឈ្វើអនាម្យ័ឈដើម្បីកាត់
បនថយហានិភយ័ ផ្ដលបងកឱ្យានភាពកខវកដ់ល់កសិផលឈដ្ឋយសារធាតុគីមី្។ 

ឈដើម្បឈីចៀសយតងភាពកខវកគ់ីម្ ី សារធាតុសម្រាបស់ាអ ត និងឈ្វើអនាម្យ័ ម្រតូវផ្តសម្រម្យសម្រាបឈ់ម្របើឈៅ
ឈលើនផាផ្ដល ប ោះជាម្យួកសិផលឈដ្ឋយទាតា ល់ ឬ ឈដ្ឋយម្របឈយាល។ យតានសារឺៈសំខានផ់ងផ្ដរកនុងការឈម្របើផលិត
ផលឈៅាម្ការផ្ណនារំបស់អនកផលិត នងិការម្របុងម្របយត័នអំពីសុវតថិភាព។ ឧទាហរណ៍ ម្របផ្ហលជាានដំណក់
កាលោងជម្រម្ោះឈៅកនុងការសាអ ត និងឈ្វើអនាម្យ័ ឬ វ ិ្ ីសាស្ដសតជាកោ់កន់នការឈម្របើម្របាស់ផ្ដលម្រតូវរកាកផ្នែង
ឱ្យសងួត។  

ការម្រតតួពនិតិយសតវ នងិការកចំាតស់ាសភាពចនម្រង 

សតវម្រសុក សតវពាហនឺៈ ឬ សតវចនម្រងដនទឈទៀត និងសាសភាពចនម្រងដូចជាពពកួកឈករ សតវលអិត 
និងសតវនម្រព នងិបកស ីអាចជាម្របភពននភាពកខវកជ់ីវសាស្ដសត ាម្រយឺៈការប ោះទាតា ល់ននោម្កជាម្យួនងឹកសិផល ឬ 
ឈដ្ឋយម្របឈយាលាម្រយឺៈឧបករណ៍ ្ុង/ឈកោះ សាា រឺៈ ប ោះជាម្យួោម្ក ឬ ាម្រយឺៈកម្មករប ោះយត រចួឈហើយម្ក
ឈលើកដ្ឋកក់សិផល។ 
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ការអនុវតរទី៥៩. មិ្នម្រតូវឱ្យសតវបកសី និងសតវពាហនឺៈ ឬសតវចនម្រងដនទឈទៀត ចូលឈៅកនុ ងកផ្នែងផលិតកម្ម (ជា
ពិឈសសចំឈពាោះដណំផំ្ដលដ្ឋឈំដ្ឋយទាតា ល់ ឬ ជិតនឹងដី) កផ្នែងម្របម្ូលផល ឈវចខចប ់និងទុកដ្ឋក់
កសិផលឈ ើយ។ 

សតវម្រសុក រមួ្ានសតវផ្ដលចិញ្ច ឹម្ឈលងឈៅកនុងម្រគសួារ ឬសម្រាបជ់ាម្របភពចំណីអាហារកនុងម្រគសួារ។ 
ឧទាហរណ៍ ផ្ឆ្ក ឆ្ម  ឈគា ាន ់ ទា ចាប សាវ  កណតុ រ និងទនាយ។ សតវចំការ ជាសតវផ្ដលចិញ្ច ឹម្សម្រាប់
ឈគាលបំណងឈ្វើពាណិជជកម្ម។ ឧទាហរណ៍ ឈគា  ឈចៀម្  ាន ់ ម្រជូក  និងទា។ 

 

 

 

 

 

 

របូភាពទ១ី៦: សតវម្រសុក និងសតវចំការម្និម្រតូវឱ្យចូលកផ្នែងផលិតកម្ម និងកផ្នែងម្របម្ូលផល ឈវចខចប ់ និង 
រកាទុកកសិផលឈ ើយ  

ទឹកឈនាម្ ោម្ក ទឹកាត ់ និងផ្សបកសតវទាងំឈនោះអាចជាម្របភពកខវកជ់ីវសាស្ដសត។ ឈគម្និគួរឱ្យសតវ 
ទាងំឈនោះចូលឈៅកនុងទីកផ្នែងផលិតកម្ម ជាពិឈសសចំឈពាោះដំណដំ្ឋឈំៅកនុង ឬ ជិតដ ីនងិកផ្នែងម្របម្ូលផល ឈវចខចប ់
និងរកាទុកកសិផល។ ម្រតូវផ្ណនាកំសិករឱ្យសាអ តនដពកួឈគបនាា បព់បី ោះសតវរចួ។ 

ការអនុវតរទី៦០. ម្រតូវចាតវ់ធិានការបងាក រ និងទបស់ាក ត ់ នូវវតរានរបស់សាភាពចនម្រង ឈទាោះបីជាឈៅកនុ ង និង 
  ជុវំញិកផ្នែងឈលើកដ្ឋក់ ់ឈវចខចប ់និងទុកដ្ឋកក់សិផល។ 

វតតានសាសភាពចនម្រងឈៅជុំវញិកផ្នែងឈលើកដ្ឋក ់ ឈវចខចប ់ និងរកាទុកកសិផលម្រតូវផ្តកាតប់នថយ។ 
វធិានការ អាចជារបាងំ បាងំ ឬ ម្របម្រពឹតតកម្មគីម្។ី ឧទាហរណ៍ ននវធិានការទបស់ាក តគ់ឺឺៈ 

 ឈម្របើនុយ និងអងគុបសម្រាបក់ាច តស់តវកឈករ 
 ឈម្របើរបាងំ ឬ រនាងំឈៅកផ្នែងចំហរឈលើជញ្ជជ ំង (ទាវ រ និងបងអួច) ឈដើម្បបីងាក រការចូលរបស់បកស ី
 ឈម្របើរបាងំ និងវតថុបំភយ័ដនទឈទៀត ឈដើម្បបីងាក របកសកុីឱំ្យទុំឈលើកផ្នែងដ្ឋកក់សិផល និងកផ្នែងរកាទុក 

្ុង/ឈកោះ និងសាា រឺៈ សម្រាបឈ់វចខចប ់ 
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 ឈបាោះឈចាលសំណល់ពីខាងកនុង និងឈៅជុំវញិកផ្នែងឈវចខចបក់សិផល ឈលើកដ្ឋក ់ និងរកាទុកឱ្យបាន 
ឈទៀងទាត ់ 

 ទុកដ្ឋក់្ ុង/ឈកោះ និងសាា រឺៈឱ្យផុតពីដ ី ឬ កំរាល និងរកាយតឱ្យសងួត ានខយល់ឈចញចូល និងម្រគបយត 
ឱ្យជិត  

 ទាតក ប់្ ុង/ឈកោះ បនាា បព់ីសាអ តរចួ។ 

ការអនុវតរទី៦១. ម្រតូវផ្តកណំតទី់ាងំ និងផ្ថ្ទា ំ ឬ ម្រគបម់្រគងនុយបំពុល និងអនាា កផ់្ដលឈម្របើសម្រាបក់ំចាត ់
  សាសភាពចនម្រងឈដើម្បីកាតប់នថយហានិភយ័បងកឱ្យានភាពកខវកដ់ល់កសិផល ្ុង/ម្របអប ់ និង 
  សាា រឺៈឈវចខចបក់សិផល។ ទីាងំដ្ឋកនុ់យបំពុល និងអនាា កម់្រតូវផ្តកតម់្រាទុកឱ្យបានចាស់ 
  ោស់។ 

នុយ និងអងគុបឈម្របើសម្រាបក់ំចាតស់ាសភាពចនម្រងម្រតូវដ្ឋកឈ់ៅាម្ទីាងំ និងផ្ថ្ទាយំតឈដើម្បបីងាក រសារ 
ធាតុគីម្ផី្ដលបានឈម្របើកុឱំ្យរាយបា យឈដ្ឋយនចដនយ ឬ ឈដ្ឋយសាសភាពចនម្រងចូលឈៅឈលើកសិផលឧបករណ៍ 
្ុង/ឈកោះ និងសាា រឺៈ។ វធិានការ ដូចជា ការឈម្របើដុំគីម្ជីំនសួឱ្យម្រគាបតូ់ចៗ ការឈ្វើរបាងំឈៅឈលើនុយ និងអងគុប និង 
ការដ្ឋកនុ់យ ឬ អងគុបឈៅកនុង ្ុង/ឈកោះ ម្យួឈទៀតនឹងកាតប់នថយហានភិយ័កុំឱ្យានសារធាតុគីម្រីាយបា យបាន។ 

ទីាងំនុយ និងអងគុប ម្រតូវផ្តកតម់្រា ឈដើម្បបីងាា ញពីការកាតប់នថយហានិភយ័ននភាពកខវកម់្រគបទ់ីកផ្នែង។ 
ឈគអាចកត ់ម្រាទីាងំឈៅឈលើផ្ផនទីអាគារ ឬ សំណង ់ឬ ពណ៌នា ឈៅកនុងឈសៀវឈៅកំណតឈ់ហតុ។ 

អនាម្យ័ទាតា ល់ខែួន 

កម្មការចំការ (សាជិកម្រគសួារ និងបុគគលិក) អាចជាម្របភពននភាពកខវកជ់ីវសាស្ដសត និងរបូសាស្ដសតឈលើ 
កសិផលម្រសស់។ ភាពកខវកជ់ីវសាស្ដសតអាចឈកើតឈ ើងាម្រយឺៈការប ោះនដ និងសំឈលៀកបំពាកព់កួឈគឈដ្ឋយទាតា ល់ 
ជាម្យួកសិផល និងឈដ្ឋយម្របឈយាលឈដ្ឋយឈ្វើឱ្យកខវកដ់ល់ឧបករណ៍ ្ុង/ឈកោះ និងសាា រឺៈផ្ដលម្កប ោះជាម្យួ 
កសិផល។ភាពកខវករ់បូសាស្ដសតអាចបងកឈ ើងឈដ្ឋយកម្មករឈ្វសម្របផ្ហសឈ្វើឱ្យម្រជុោះឈម្រគឿងអលងាក រ សំឈលៀកបំពាក ់
បងរ់ុដំំឈៅ និងឈម្រសាម្នដ ចូលឈៅកនុងកសិផល ឬ ្ុង/ឈកោះ ឈវចខចប។់ 

ម្មី្រកូសររីាងគផ្ដលកម្មករឈ្វើឱ្យរកីរាលដ្ឋល រមួ្ាន បាកឈ់តរ ីStaphylococcus aureus, Shigella spp. 
និង Salmonella spp. និងវរីសុរោកឈថ្ែើម្ម្របឈភទ A, វរីុស Norwalk និង ដូច Norwalk និងវរីសុរាងម្ូលតូចៗ 
(SRSV’s)។ ទាងំអស់ឈនោះឈៅោយ ំជាម្យួជម្ងពុឺលចំណីអាហារផ្ដលឈគរកឈើើញថ្ន កម្មករម្របផ្ហលជា 
ម្របភពននភាពកខវកឈ់នោះ។ 

ការអនុវតតអនាម្យ័ទាតា ល់ខែួនពុំបានលអ គឺជាម្ូលឈហតុចម្បងននការឈ្វើឱ្យានភាពកខវកឈ់ដ្ឋយសារកម្មករ 
ខវោះការយល់ដឹង ឬ ខវោះបងគន ់ នងិសាា រឺៈោងនដ។ សាសធាតុបងកជម្ងរឺបស់ម្នុសសអាចរកឈើើញឈៅឈលើរាង 
កាយ ប ុផ្នតជាពិឈសសឈៅកនុង និងជុំវញិគូថ្ ម្រចម្ុោះ ាត ់នងិដំឈៅពុំបានរុ។ំ នដអាចឈ្វើឱ្យកខវកឈ់ៅឈពលចូលបងគន ់
ឈញើសសំឈបារ ឬ បរឈិភាគ។ កសិផលអាចរង ភាពកខវកព់នីដ និងសំឈលៀកបំពាកក់ខវក ់និងាម្រយឺៈកណត ស់ កអក 
និងខាកឈសាត ោះ។ 
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ការអនុវតរទី៦២. ម្រតូវអនុញ្ជា តឱ្យឈ្វើការផ្តកម្មករផ្ដលានចំឈណោះដឹងសម្រម្យ ឬ ម្រតូវបណរុ ោះបណរ លពួកឈគ 
 អំពីការអនុវតរអនាម្យ័ទាតា ល់ខែួ នឈហើយឯកសារអំពីការបណរុ ោះបណរ លទាងំឈនាោះម្រតូវផ្តរកា\ទុក
 ។ 

កម្មករម្រតូវផ្តដឹងអពំីរឈបៀបផ្ដលពួកឈគឈ្វើឱ្យកខវកដ់ល់កសិផល និងឈ្វើការអនុវតតអនាម្យ័ទាតា ល់ខែួនឱ្យ 
សម្រម្យ។ ពួកឈគម្រតូវផ្តបញ្ចបក់ារបណតុ ោះបណត ល ម្របសិនឈបើពួកឈគពុំាន ចំឈណោះដងឹម្រគបម់្រគាន ់និងម្រតូវរកាទុក 
កំណតម់្រាឈដើម្បបីងាា ញថ្នកម្មករបានទទួលការបណតុ ោះបណត ល។ កំណតម់្រាអពំីការបណតុ ោះបណត លម្រតូវដ្ឋក ់
បញ្ចូលនូវឈឈាម ោះអនកចូលរមួ្ និងកាលបរឈិចេទ ននការបណតុ ោះបណត ល។ ពត័ា៌នឈនោះអាចរកាទុកឈៅកនុងឈសៀវឈៅ 
កំណតម់្រាម្របចានំថ្ង ឬ ឈៅឈលើសនែឹកកតម់្រា។   
 ការអនុវតតអនាម្យ័ម្ូលដ្ឋា នទាតា ល់ខែួន គឺឺៈ 

 ោងនដ និងសម្ងួតឱ្យម្រតូវាម្វ ិ្ ី បនាា បព់ីចូលបងគនរ់ចួ កានស់តវ ជកប់ារ ី បរឈិភាគ និងកានអ់ាហារ
សំណល់ និង សំរាម្ 

 បិទសាន ម្ម្ុត និង ដំឈៅ ឈដើម្បឈីចៀសយតងការប ោះកសិផល 
 កុំជកប់ារ ីបរឈិភាគ ឬ ខាកឈសាត ោះ ឈៅឈពលកានក់សិផល 
 ជូនដណឹំងដល់ ឈម្ការ ម្របសិនឈបើ  ឺ 
 កុំពាកឈ់ម្រគឿងអលងាក រ។ 

ម្របសិនឈបើឈម្របើឈម្រសាម្នដឈៅឈពលកានក់សិផល ឈគម្រតូវផ្តោងយតជាម្ុននងឹកានក់សិផល។ កម្មករ ផ្ដល
ានជម្ងឆឺ្ែង ដូចជាជំងឺរោកឈថ្ែើម្ម្របឈភទ A អាចឈ្វើឱ្យកខវកក់សិផលឈៅកនុងឈពលឈលើកដ្ឋក។់ សញ្ជា ននជងំឺឆ្ែង 
រមួ្ាន ជំងឺរាគ កអួត ឈៅត ខែួន និងឈរាគឈលឿង។ កម្មករផ្ដលានជម្ងឆឺ្ែង ម្និគួរឈ្វើការផ្ដលពាកព់ន័ធនងឹការប ោះពាល់
កសិផលឈ ើយ។ 

ការអនុវតរទី៦៣. ម្រតូវផ្ចក ឬ បិទផាយឈៅកផ្នែងផ្ដលងាយឈម្ើលឈើើញនូវឈសចករីផ្ណនាជំាោយល័កៈអកសរអំពី
  ការអនុវតរ អនាម្យ័ទាតា ល់ខែួ នដល់កម្មករ។ 

ឈដើម្បពីម្រងឹងសតងដ់្ឋរអនាម្យ័ទាតា ល់ខែួនឈគម្រតូវផ្តផតល់ឈសចកតីផ្ណនាជំាោយល័កៈអកសរដល់កម្មករ ឬ ដ្ឋក់
ាងំយតឈៅទីាងំផ្ដលអាចឈម្ើលឈើើញចាស់។ ឈសចកតីផ្ណនាមំ្រតូវផ្តសាម្ញ្ា  ងាយម្រសួលយល់ និងសរឈសរជា
ភាសារបស់កម្មករ។ របូថ្ត  ដាម្រកាម្ និងរបូតែុក អាចផតល់នូវសារយា ងសាម្ញ្ា  និងចាស់។ 

ការអនុវតរទី៦៤. ម្រតូវឈរៀបចំឱ្យានបងគន ់និងកផ្នែងោងសំអាតនដឱ្យបានម្រតឹម្ម្រតូវសម្រាបក់ម្មករ និងម្រតូវផ្ថ្ទាឱំ្យ
  ាន អនាម្យ័ជាម្របចា។ំ 

 ម្រតូវានបងគន ់ និងសាា រឺៈោងនដម្រគបម់្រគានស់ម្រាបក់ម្មករ។ តម្រម្ូវការម្ូលដ្ឋា នសម្រាបក់ារោងនដ គឺ 
ទឹកសាអ ត សាប៊ា ូនិងវ ិ្ ីសាស្ដសតសម្ងួតនដដូចជា ម្រកដ្ឋសជូតនដ។ កផ្នសងជូតនដ ឈម្របើរមួ្គាន  ឬ ម្រកណត ់ម្និម្រតូវឈម្របើ
សម្រាបស់ម្ងួតនដឈ ើយ ឈដ្ឋយសារ យតអាចផតល់នូវភាពកខវក ់និងឈ្វើឱ្យម្មី្រកូសររីាងគរាលដ្ឋល។ 
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របូភាពទី១៧: បងគន ់និងសាា រឺៈោងនដម្រតូវផ្តានសម្រាបក់ម្មករ និងផ្ថ្រកាឈៅកនុងលកៈខណឌ  អនាម្យ័ 

បងគនគ់ួរផ្តសាងសង ់ និងានទីាងំចាស់ោស់ ឈដើម្បកុីំឱ្យសំណល់ហូរឈចញចូលឈៅកនុងកផ្នែងផលិត 
កម្ម ឬ កផ្នែងផគតផ់គងទ់ឹក។ បងគន ់និងសាា រឺៈោងនដ គួរផ្តសាអ តជាម្របចា ំនិងដ្ឋកប់ំឈពញសាប៊ាូ និងម្រកដ្ឋសបងគន ់
និងផគតផ់គងទ់កឹសាអ តសម្រាប ់ោងនដ។        
   
ការអនុវតរទី៦៥. ម្រតូវផ្តានម្របពន័ធបងាូ រទឹកសអុយឈចាលាម្វ ិ្ ីផ្ដលអាចកាតប់នថយហានិភយ័ផ្ដលអាចបងកភាព 
  កខវកឈ់ដ្ឋយ ទាតា ល់ ឬ ឈដ្ឋយម្របឈយាលដល់កសិផល។ 

ម្រតូវផ្តយកចិតតទុកដ្ឋកឈ់ៅឈពលផ្ដលកបសំ់ណល់ឈចញពបីងគន។់ ភាពកខវកឈ់លើកសិផលអាចឈកើតឈ ើង 
ឈដ្ឋយទាតា ល់ពីនដ កខវក ់ឬ ឈដ្ឋយម្របឈយាលាម្រយឺៈភាពកខវករ់បស់ដ ីទឹក ឧបករណ៍ ្ុង/ឈកោះ និងសាា រឺៈ។ 

ការឈ្វើម្របម្រពតឹតកម្មកសិផល 

កសិផលអាចឈ្វើម្របម្រពឹតតកម្មបនាា បព់ីម្របម្ូលផល ឈដ្ឋយសារម្ូលឈហតុម្យួចំនួន ោងឈដើម្បកីាច តដ់ីឈចញ 
និងកាកសំណល់ដនទឈទៀត ឈម្របើថ្នន កំាច តផ់សតិឈដើម្បកីាច តជ់ម្ង ឺ ឈម្របើសារធាតុគីម្កីាច តស់ាសភាពចនម្រង និង 
ោបថ្នន ឈំៅឈលើនផា ឈដើម្បកីាតប់នថយការបាតប់ងសំ់ឈណើ ម្ និងផ្កលម្អរបូរាងខាងឈម្រៅ។ សារធាតុគីម្ឈីម្របើឈៅកនុង 
ការឈ្វើម្របម្រពឹតតកម្មទាងំឈនោះ អាចជាម្របភពននភាពកខវកឈ់លើកសិផល និងទឹកឈម្របើសម្រាបឈ់្វើម្របម្រពឹតតកម្មផ្ដលអាចជា 
ម្របភពននភាពកខវកជ់ីវសាស្ដសត។ 

ការអនុវតរទី៦៦. ម្រតូវអនុវតរដូចគាន ឈៅនឹងលកៈខណឌ ផ្ដលានផ្ចងឈៅកនុ ងផ្ផនកសារធាតុគីមី្ ចំឈពាោះការឈម្របើម្របាស់ 
រកាទុក និងការកឈម្ាចឈចាលសារធាតុគីមី្ផ្ដលបានឈម្របើកនុ ងឈពលបនាា បពី់ការម្របម្លូផលរមួ្ 
ាន ថ្នន កំសិកម្ម និង សារធាតុរោយឈផសងឈទៀត។ 

សារធាតុគីម្ឈីម្របើឈម្រកាយឈពលម្របម្ូលផលឈដើម្បឈី្វើម្របម្រពឹតតកម្មកសិផលរមួ្ានថ្នន កំសិកម្មដូចជាថ្នន កំាច ត ់
ផសតិ ថ្នន សំាែ បស់តវលអិត និងថ្នន គំីម្ផី្ផសង និងការោបនផាខាងឈលើ ដូចជាម្រកម្នួ និងផលិតផលដនទឈទៀត។ 
ឈគាលការណ៍ផ្ណនាអំំពីកាអនុវតតផ្ដលទាកទ់ងនឹងការឈម្របើការរកាទុក និងការឈបាោះឈចាលសារធាតុគីម្ទីាងំឈនោះ 
ានផ្ចងឈៅកនុងផ្ផនកសារធាតុគីម្។ី 
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ការអនុវតរទី៦៧. ម្រតូវអនុវតរដូចគាន ឈៅនឹងលកៈខណឌ ផ្ដលានផ្ចងឈៅកនុ ងផ្ផនកទឹក ចំឈពាោះការឈម្របើម្របាស់ទឹក 
 សម្រាបឈ់្វើម្របម្រពឹតតកម្មកសិផលឈម្រកាយឈពលម្របម្ូលផល។ 

ឈគាលការណ៍ផ្ណនាសំម្រាបឈ់ម្របើទឹកោងសាអ តនិងឈ្វើម្របម្រពឹតតកម្មកសិផលឈម្រកាយឈពលម្របម្ូលផល 
ានឈៅកនុងផ្ផនកទកឹ។ 

ការអនុវតរទ៦ី៨.   ម្រតូវឈម្របើទឹកផ្ដលានគុណភាពឈសមើ នឹងសរងដ់្ឋរទឹកសម្រាបផឹ់កកនុ ងការសំអាតចុងឈម្រកាយ 
សម្រាបោ់ងផ្ផនក ផ្ដលបរឈិភាគបានរបស់កសិផល។ 

ទឹកឈម្របើឈលើកចុងឈម្រកាយឈៅឈលើកសិផលផតល់ហានិភយ័ខពស់បំផុតននការឈ្វើឱ្យានភាពកខវកឈ់ដ្ឋយសារ
ម្មី្រកសូររីាងគឈៅកនុងទកឹម្រតូវសល់ឈៅឈលើនផាកសិផល។ ទឹកឈៅឈលើកចុងឈម្រកាយឈនោះអាចឈម្របើសម្រាបោ់ង ឬោយ
ជាម្យួថ្នន កំសិកម្ម។ គុណភាពទឹកចុងឈម្រកាយឈនោះ ម្រតូវផ្តឈសមើនឹងសតងដ់្ឋទឹកផ្ដលអាចបរឈិភាគបាន។ ឈគាលការណ៍
ផ្ណនារំបស់អងគការសុខភាពពិភពឈោកបញ្ជជ កថ់្នទកឹផ្ដលអាចបរឈិភាគបានគួរផ្តគាម ន E. coli ឈៅកនុងទឹក ១០០ 
ម្លីែីលីម្រត។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

របូភាពទ១ី៨: ទឹកចុងឈម្រកាយឈម្របើឈលើផ្ផនកបរឈិភាគរបស់កសិផល ម្រតូវផ្តានគុណភាពឈសមើនឹងសតងដ់្ឋរទឹកអាច
  បរឈិភាគបាន 

 

ការរកាទុក នងិការដកឹជញ្ជូ ន 

លកៈខណឌ ននការរកាទុក នងិការដឹកជញ្ជូ នអាចជាម្របភពននភាពកខវកគ់ីម្ ី ជីវសាស្ដសត និងរបូសាស្ដសត។ 
ភាពកខវកគ់ីម្ ី អាចបងកឈ ើងឈដ្ឋយការកំពបស់ារធាតុគមី្ផី្ដលរកាទុក ឬ ផ្ដលដកឹជញ្ជូ នឈៅផ្កបរកសិផល ឬ 
ឧបករណ៍ ្ុង/ឈកោះ និងសាា រឺៈផ្ដលប ោះកសិផល។ ភាពកខវកជ់ីវសាស្ដសតអាចបងកឈ ើងឈដ្ឋយការ ដ្ឋក់្ ុង/ ឈកោះ 
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ឱ្យប ោះទាតា ល់ជាម្យួដ ី កផ្នែងទុកដ្ឋកក់ខវក ់ ចំឈបើង ឬ សែឹកឈ ើ និងយានយនតផ្ដលរងភាពកខវកឈ់ដ្ឋយោម្ក 
និងដី និងការដឹកជញ្ជូ នសតវជាម្យួកសិផល។ ភាពកខវករ់បូសាស្ដសតអាចបងកឈ ើងឈដ្ឋយសារធាតុកឈម្ាចកម្ាធីាែ ក ់
ចូលឈៅកនុងកសិផល ឬ្ុង/ឈកោះឈវចខចប។់  

ការអនុវតតទី៦៩. មិ្នម្រតូវដ្ឋកម់្របអប/់្ុង/ដប និងសាា រឺៈឈវចខចបផ់្ដលានផាុ កកសិផលទាតា ល់ឈៅឈលើដី ជាពិឈសស 
ឈៅកផ្នែងផ្ដលានហានិភយ័ខពស់ផ្ដលអាចឈ្វើឱ្យកខវកដ់ល់កសិផលឈដ្ឋយសារដីផ្ដលជាបនឹ់ង
បាតម្របអប/់្ុង/ដប និងសាា រឺៈឈវចខចបទ់ាងំឈនាោះ។ 

្ុង/ឈកោះ គរឈលើគាន ផ្ដលប ោះទាតា ល់នឹងដីអាចឈ្វើឱ្យានភាពកខវកម់្របសិនឈបើ ដីឈៅជាបប់ាតរបស់្ុង/ឈកោះ 
ឈនាោះធាែ ក ់ ចូលឈៅឈលើកសិផលឈៅកនុង្ុង/ឈកោះ គរពីឈម្រកាម្។ ហានភិយ័ឈ្វើឱ្យានភាពកខវកផ់្ដលបងកឱ្យានការ 
ផាុោះជម្ងកឺនុងសុវតថិភាពចំណីអាហារានកម្រម្តិខពស់បំផុតចំឈពាោះកសិផលបរឈិភាគឈៅ។ ឈៅឈពលគរ ្ុង/ឈកោះ ម្រតូវ 
ពិនិតយឈម្ើលវតតានដ ី និងកឈម្ាចកម្ាឈីៅកផ្នែងគរ និងម្រតសូាអ តយតាម្ការចាបំាច ់ ឈបើម្និដូឈចនោះឈទម្និម្រតូវគរ្ុង 
/ឈកោះ ពីឈលើគាន ឈ ើយ។ 

ការអនុវតរទី៧០. ម្រតូវពិនិតយឈម្ើលកំណល់ឈ ើ (បា ផ្ ត) សម្រាបម់្រទាបជ់ាទម្រម្កសិផលបានឱ្យសាអ តកុំឱ្យាន
  ម្របឡាកស់ារធាតុគីមី្កឈម្ាចកម្ាី និងការរាតតាតឈដ្ឋយសាសភាពចនម្រង។ ម្ុននឹងឈម្របើម្រទនាប់
  ទាងំឈនាោះ ម្រតូវផ្តឈ្វើការសាអ ត រចួម្រគបម្រទាបឈ់ដ្ឋយឈម្របើគំរបការពារ ឬ ម្រតូវឈបាោះយតឈចាល ម្របសិន
  ឈបើពិនិតយឈើើញថ្ន ានហានិភយ័ខពស់ផ្ដលអាចឈ្វើឱ្យកខវកដ់ល់កសិផល។ 

ការអនុវតរទី៧១. ម្រតូវសំអាតយានយនរសម្រាបដឹ់កជពាជ ូូនកុំឱ្យានម្របឡាកស់ារធាតុគីមី្ មិ្នានកឈម្ាចកម្ាី
 ឈផសងៗ និងមិ្នានការរកុរានរបស់សាសភាពចនម្រង។ ឈៅម្ុនឈពលននការឈម្របើម្របាស់ម្រតូវ
 សំអាតជាចាបំាច ់ និងឈចៀសយតង ការឈម្របើម្របាស់ ម្របសិនឈបើពិនិតយឈើើញថ្នានហានិភយ័ខពស់
 ផ្ដលអាចឈ្វើឱ្យានភាពកខវកដ់ល់កសិផល។ 

សែឹកឈ ើ ឬ ចំឈបើងម្រទាប ់នងិយានយនតដឹកជញ្ជូ នអាចជាម្របភពននភាពកខវកព់ីគីម្ ីនិងជីផ្ដលកំពបព់ីការ
ឈម្របើម្របាស់ឈលើកម្ុន ការរកុរានរបស់សាសភាពចនម្រង បំផ្ណកឈចញពីកាត រពុក និងភាពកខវក ់ និងកឈម្ាចកម្ា។ី 
សែឹកឈ ើ ឬ ចំឈបើងម្រទាប ់និងយានយនតម្រតូវផ្តម្រតួតពិនតិយឈម្ើលម្ុននឹងឈម្របើថ្ន ឈតើយតសាអ ត ានគីម្កីពំបា់នកឈម្ាច
កម្ា ី និងការរកុរានរបស់សាសភាពចនម្រង ឬឈទ និងម្រតូវផ្តសាអ ត,ម្រគបឈដ្ឋយសាា រឺៈការពារ ឬ ម្និម្រតូវឈម្របើយត
ឈ ើយ ម្របសិនឈបើ ានហានភិយ័ចម្បងឈ្វើឱ្យកខវកដ់ល់កសិផល។ 

ការអនុវតតទី ៧២.  ម្រតូវផ្តរកាទុក និងដឹកជញ្ជូ នកសិផលដ្ឋចឈ់ដ្ឋយផ្ កពីទំនិញផ្ដលជាម្របភពននភាពកខវកគី់មី្ 
 ជីវសាស្ដសត និងរបូសាស្ដសត។ 

ម្និម្រតូវទុកដ្ឋក ់ និងដកឹជញ្ជូ នកសិផលជាម្យួទំនិញផ្ដលជាម្របភពសកាត នុពលននភាពកខវក ់ គីម្ ី ជីវ
សាស្ដសត និង របូសាស្ដសត។ ឧទាហរណ៍ សារធាតុគីម្ ី ជ ី សារធាតុផ្កលម្អបឈងកើនជីជាតដិី និងសតវម្រសុក និងសតវ
ចំការ។ 
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របូភាពទ១ី៩: យានយនតដកឹជញ្ជូ នម្រតូវផ្តម្រតួតពនិិតយឈម្ើលភាពសាអ ត ការកំពបគ់ីម្ ី កឈម្ាចកម្ា ី និងការរកុរាន 
  របស់សាសភាពចនម្រង ម្ុននឹងឈម្របើ និងម្រតូវសាអ តយត ម្របសិនឈបើានហានិភយ័ចម្បងផ្ដលឈ្វើឱ្យ
  កខវកដ់ល់កសិផល 

៣.៧. ក្ំណត់ចំណសំ ើមបងីាយរក្ និង្រមូល្្តឡប់មក្វិញ   ម្របពន័ធផ្ដលានម្របសិទធភាពសម្រាបឈ់្វើអតតសញ្ជា ណកសិផលាម្រក និងម្របម្ូលកសិផលម្រត បម់្កវញិ 
គឺជាការចាបំាចដូ់ឈចនោះម្របសិនឈបើឈគរកឈើើញកសិផលផ្ដលពុំានសុវតថិភាពឈគអាចបញ្ឈបក់ារលកយ់ត និងទបស់ាក ត ់
ម្ូលឈហតុននភាពកខវកផ់្ដលបានឈ្វើអតតសញ្ជា ណកុំឱ្យឈកើតឈ ើងវញិ។ តម្រម្ូវការចាបំាចស់ម្រាបម់្របពន័ធផ្ដលាន 
ម្របសិទធភាពគឺឺៈ 

 ម្រតូវឈ្វើអតតសញ្ជា ណទីកផ្នែងផលិតកម្មដ្ឋចឈ់ដ្ឋយផ្ កនមី្យួៗ ឈដ្ឋយឈឈាម ោះ និងឈលខកូដ 
 ម្រតូវគូសចំណឱំ្យបានចាស់ឈៅឈលើចំនួនឈកោះ/ជាលដ្ឋកក់សិផល ឈដ្ឋយដ្ឋកឈ់លខកូដសាគ ល់ 
 ម្រតូវរកាកំណតម់្រាឈលខកូដ ចំនួនជាល/ឈកោះ កាលបរឈិចេទននការផគតផ់គង ់និងម្របភព និងទិសឈៅ 
 ម្រតូវរកាទុកកណំតម់្រាអំពីម្របតិបតតិការចំការ និង 
 ម្រតូវបឈងកើតនីតិវ ិ្ ីសម្រាបម់្របម្លូម្រត បក់សិផលម្កវញិ នងិឈសុើបសឈងកតពីបញ្ជា  ។ 

ចំនួនជាល/ឈកោះ គឺជាកសិផលទាងំអស់ផ្ដលម្របម្ូលផល និងឈវចខចបឈ់ៅនថ្ងផ្តម្យួម្កពីម្របភពផ្តម្យួ 
ផ្ដលបានឈ្វើម្របម្រពឹតតកម្មដូចគាន ។ 
ការអនុវតតទី៧៣. ម្រតូវកំណតអ់តតសញ្ជា ណឈផសងគាន  ឈដ្ឋយឈឈាម ោះ ឬ ឈលខកូដ ចំឈពាោះរាល់ ទីកផ្នែង ផលិតកម្ម 

ដ្ឋចឈ់ដ្ឋយផ្ កពីគាន នីម្យួៗ។ ឈឈាម ោះ ឬ ឈលខកូដទាងំឈនាោះម្រតូវានដ្ឋកជ់ាសាែ កឈៅាម្ទី 
កផ្នែង និងម្រតូវកតម់្រាឈៅឈលើ ផ្ផនទីចំការ។ ឈឈាម ោះ ឬ ឈលខកូដទីកផ្នែងម្រតូវកតម់្រាឈៅឈលើឯក 
សារ និងកណំតម់្រាទាងំអស់ផ្ដលពាកព់ន័ធឈៅនឹងទីកផ្នែងឈនាោះ។ 

ទីកផ្នែង គឺជាកផ្នែងកណំតឈ់ៅចំការ។ ម្របសិនឈបើទកីផ្នែងផលិតកម្មដ្ឋចឈ់ដ្ឋយផ្ កានវតតានឈៅ 
ចំការឈគម្រតូវឈ្វើអតតសញ្ជា ណយតឈដ្ឋយឈឈាម ោះ ឬ ឈលខកូដ។ ឧទាហរណ៍ ឈគអាចឈ្វើអតតសញ្ជា ណទីកផ្នែងឈដ្ឋយ 
ឈឈាម ោះដូចជា ជួរផែូវ ជួរផាោះ ឬ ជួរទំនប ់ឬ ឈដ្ឋយឈលខកូដ ដូចជា បែុក ក ខ គ ឬ បែុកទី ១ ទី២ ទី៣៘ 
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ចំការទាងំម្ូលអាចចាតទុ់កជាទីកផ្នែងផលិតកម្មម្យួ។ វបិាកននការម្និដ្ឋកទ់កីផ្នែងផលិតកម្មឱ្យដ្ឋច ់
ឈដ្ឋយផ្ កពីគាន  គឺម្របសិនឈបើានការតយត អពំីសុវតថិភាពចណីំអាហារ ចំការទាងំម្ូលម្រតូវចាតទុ់កជាម្របភពននភាព 
កខវកផ់្ដលានសកាត នុពល។ ម្របសិនឈបើឈ្វើអតតសញ្ជា ណទីកផ្នែងផលិតកម្មឈផសងៗគាន ឈនាោះ ម្របភពននភាពកខវក ់
សកាត នុពលអាចដ្ឋកឱ់្យឈៅដ្ឋចឈ់ដ្ឋយផ្ កឈៅទីកផ្នែងផលិតកម្មជាកោ់កម់្យួ។ 
ការអនុវតតទី ៧៤. ម្រតូវផ្តដ្ឋកអ់តតសញ្ជា ណសំគាល់ឱ្យចាស់ោស់ឈៅឈលើម្របអប/់្ុង កសិផលផ្ដលបានឈវចខចប់ ់

 ឈដើម្បីងាយ ម្រសាវម្រជាវរកឈើើញចំការ ឬ ទីកផ្នែងផ្ដលបានដ្ឋ។ំ 
ឈកោះ/ជាលឈវចខចបក់សិផលផ្ដលឈម្រតផម្សម្រាបល់កដូ់រម្រតូវផ្តានសញ្ជា សាគ ល់ ឈដើម្បអីាចរកឈើើញពី 

ម្របភពចំការ ឬ ទីកផ្នែងផលិតកម្ម។ ការដ្ឋកស់ញ្ជា សំគាល់ឈនោះរមួ្ានកសិផលឈវចខចបឈ់ៅចំការ និងកសិផល 
ដ្ឋកក់នុង ជាល/ឈកោះ ឈៅទីយតល ផ្ដលឈម្រតផម្សម្រាបដ់ឹកជញ្ជូ នឈៅកានក់ផ្នែងអាជីវកម្មឈវចខចបម់្យួឈទៀត។ 

ឈគអាចឈម្របើវ ិ្ ីសាស្ដសតសាម្ញ្ា  ឈដើម្បឈី្វើអតតសញ្ជា ណចំការ។ ឧទាហរណ៍ ការបិទបណ័ណ  ឬ សាែ កសញ្ជា  
ឈៅឈលើឈកោះ/ជាល ឈដ្ឋយានឈឈាម ោះចំការ ឬ ឈម្របើពណ៌ជាកោ់កម់្យួសម្រាបឈ់កោះ/ជាល។ 

ម្របសិនឈបើ ានទីកផ្នែងផលិតកម្មឈម្រចើនជាងម្យួឈៅចំការការដ្ឋកស់ញ្ជា សាគ ល់ឈដ្ឋយឈឈាម ោះ ឬ ឈលខ 
កូដទីកផ្នែងឈៅឈលើឈកោះ/ជាល អាចជួយ កនុងការរកពីម្របភពទីកផ្នែងផលិតកម្មនីម្យួៗ។ ឧទាហរណ៍ ដ្ឋកស់ញ្ជា  
អកសរ “ក” ឈៅឈលើឈកោះ/ជាលនឹង បញ្ជជ កថ់្ន កសិផលម្រតូវបានម្របម្ូលផលពបីែុក “ក”។ ម្របហាកម់្របផ្ហលគាន ឈនោះផ្ដរ 
ឈៅទីណផ្ដលកសិផលម្រតូវបានម្របម្ូលផលជាឈម្រចើនដងឈចញពីទីកផ្នែងផលិតកម្មម្យួ ឈគម្រតូវដ្ឋកក់ាល បរឈិចេទ 
ននការឈវចខចប ់ឬ ឈលខកូដឈៅឈលើឈកោះ/ជាល។ ឧទាហរណ៍ នន ឈលខកូដឈវចខចប ់គឺ ឈលខនថ្ងផ្ខឆ្ន  ំ។ ឧទាហរណ៍ 
២៤០៩០៦ ាននយ័ថ្ន នថ្ងទី ២៤ ផ្ខ កញ្ជា  ឆ្ន  ំ២០០៦។ 

ទីណផ្ដលានការឈវចខចបក់សិផលម្កពចីំការឈលើសពីម្យួចូលគាន ឈៅកនុងជាល/ឈកោះផ្តម្យួ ឈគម្រតូវផ្ត 
ដ្ឋកឈ់ឈាម ោះ ឬ ឈលខកូដចំការឈៅឈលើជាល/ឈកោះនីម្យួៗឈដើម្បឈី្វើអតតសញ្ជា ណចំការ។ ឧទាហរណ៍ឺៈ ចំការនីម្យួៗ 
ម្រតូវានឈលខម្យួ ឈហើយ បនាា បម់្ក ម្រតូវដ្ឋកឈ់លខឈនាោះឈៅឈលើឈកោះ/ជាល ។  
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របូភាពទ២ី០ ៖ ឈៅទីណផ្ដលានការឈវចខចបក់សិផលម្កពីចំការឈលើសពីម្យួចូលគាន ឈគម្រតូវផ្តដ្ឋកឈ់ឈាម ោះ  ឬ 
  ឈលខកូដសាគ ល់ឈៅឈលើជាល/ឈកោះទីកផ្នែងឈដើម្បឈី្វើអតតសញ្ជា ណចំការ 

ការអនុវតតទី៧៥. ម្រតូវរកាទុកកំណតម់្រាអពីំកាលបរឈិចេទននការផ្បងផ្ចកផគតផ់គង់ ់និងទិសឈៅកសិផលម្យួម្ុខៗ  
ការបរឈិចេទននការផគតផ់គងក់សិផល និងទិសឈៅបញ្ជូ នកសិផលម្រតូវផ្តកតម់្រាទុក។ ពត័ា៌នឈនោះអាចកត ់

ម្រាឈៅកនុងឈសៀវឈៅកំណតម់្រាម្របចានំថ្ង ឬ ឈៅឈលើទំរងក់តម់្រា។ ឧទាហរណ៍ ននពត័ា៌នសម្រាបក់តម់្រាានដូច 
ខាងឈម្រកាម្ ៖ 
 ឈប ងឈបា ោះ ៣០ កស្ដនតក ម្កពី បែុក “ខ” បានឈបោះ និងឈវចខចបឈ់ៅនថ្ងទី ២៤ ផ្ខ ឈម្សា ឆ្ន  ំ២០០៦ និងលក ់
ឈៅកានព់ាណិជជករ “ម្” ឈៅទីម្រកុងហូជីម្ញិ ” ។ 
ការអនុវតតទី៧៦. ម្រតូវផ្តទុកដ្ឋកក់សិផលផ្ដលបានកំណតអ់តតសញ្ជា ណឈើើញថ្នបានទទួលរងនូវភាពកខវក ់ ឬ 

ានសកាត នុពលកខវកឱ់្យឈៅឆ្ង យដ្ឋចឈ់ដ្ឋយផ្ កពីឈគ និងម្រតូវទបស់ាក តក់ារផ្ចកចាយ ឬម្រប 
សិនឈបើកសិផលឈនាោះបានលកឈ់ចញឈៅឈហើយឈនាោះម្រតូវផ្តជូនដណឹំងជាបនាា នដ់ល់អនកទិញ ។ 

ឈៅឈពលឈ្វើអតតសញ្ជា ណកសិផលឈើើញានភាពកខវក ់ ឬភាពកខវកស់កាត នុពលការលកដូ់រកសិផលម្រតូវ 
ផ្តបញ្ឈប។់ ម្របសិនឈបើកសិផលឈៅចំការឈៅឈ ើយ ឈគម្រតូវផ្តដ្ឋកយ់តឱ្យឈៅដ្ឋចឈ់ដ្ឋយផ្ កពីកសិផលដនទ ឈទៀត 
និងម្និម្រតូវផ្ចកចាយឈ ើយ។ ឧទាហរណ៍ អាចដ្ឋកក់សិផលឈៅកផ្នែងម្យួកនុងឈរាងឈវចខចប ់ និងម្រតូវចងផ្ខសឆ្នូត 
ផ្ដលានពណ៌ភែពឺទ័ធជុំវញិកផ្នែងឈនាោះឈដ្ឋយានដ្ឋកស់ញ្ជា ថ្ន “ កុំយកឈចញ ”។ ម្របសិនឈបើឈគបានលក ់កសិផល 
ឈនាោះឈហើយ ឈនាោះម្រតូវផ្តជូនដណឹំងដល់អនកទិញភាែ ម្ និង សំណូម្ពរឱ្យដកការលកក់សិផលឈនាោះម្កវញិ។ 

ការអនុវតរទី៧៧. ម្រតូវឈសើបអឈងកតនូវម្ូលឈហតុផ្ដលបងកឱ្យានភាពកខវកទ់ាងំឡាយ និងម្រតូវចាតវ់ធិានការទប ់
 សាក តកុ់ឱំ្យឈកើត ានឈ ើងម្រងឈទៀត និងម្រតូវកតម់្រាទុកនូវឈហតុការណ៍ឈនាោះ និងវធិានការនានា
 ផ្ដលបានឈម្របើ។ 
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ម្រតូវឈសុើបអឈងកតពីម្ូលឈហតុននភាពកខវក ់ និងចាតវ់ធិានការផ្កតម្រម្ូវបញ្ជា  និងទបស់ាក តកុ់ឱំ្យយតឈកើតឈ ើង
ឈទៀត។ កិចចការឈនោះ ទាកទ់ងនឹងការផ្សវងរកចំការ ឬ ទីកផ្នែងផលិតផកម្មកសិផលផ្ដលបានបញ្ជូ នឈចញឈៅ 
និងឈម្របើកំណតម់្រាឈដើម្បឈី្វើអតតសញ្ជា ណពីម្ូលឈហតុផ្ដលអាចឈ្វើឱ្យានភាពកខវកប់ាន។ ឈៅឈពលរកឈើើញម្ូល
ឈហតុឈហើយឈគម្រតូវឈដ្ឋោះម្រសាយបញ្ជា ឈនាោះនងឹទបស់ាក តយ់តកុឱំ្យឈកើតឈ ើងឈទៀត។ ម្រតូវកតម់្រាទុកនូវឧបបតតិឈហតុ និង
វធិានការផ្ដលបានឈម្របើ។ ពត័ា៌នឈនោះអាចកតចូ់លឈៅកនុងឈសៀវឈៅកំណតម់្រាម្របចានំថ្ង ឬ ឈៅឈលើទម្រម្ងក់តម់្រា។ 

៣.៨. ការបណរុ ោះបណរ ល្ 

ការអនុវតរទី៧៨. និឈយាជក និងកម្មករម្រតូវានចំឈណោះដឹងសម្រម្យ ឬម្រតូវបណរុ ោះបណរ លឈៅកនុ ងផ្ដនទទលួខុស
 ម្រតូវទាកទិ់ននឹងវធិានននការអនុវតរកសិកម្មលអកនុ ងការងារផលិតកម្មផ្ផែឈ ើនិងបផ្នែម្រសស់ឈដ្ឋយ
 អគគនាយកដ្ឋា នកសិកម្ម។ រាល់ឯកសារអពីំការបណរុ ោះបណរ លម្រតូវផ្តរកាទុក។ 

អនកផ្ដលានតួនាទីអាចប ោះពាល់ដល់សុវតថិភាពចណីំអាហារម្រតូវផ្តានចំឈណោះដឹង និងជំនាញម្រគបម់្រគាន់
ឈដើម្បអីនុវតតភារឺៈកិចចរបស់ឈគ។ ម្រតូវពិចារណអំពីតម្រម្ូវការបណតុ ោះបណត លរបស់ពួកឈគ និងឈ្វើផ្ផនការបណតុ ោះ
បណត លសម្រម្យ និងអនុវតត។ ការបណតុ ោះបណត លអាចានទម្រម្ងជ់ាការបណតុ ោះបណត លឈដ្ឋយអនុវតតនក៍ារងារ
ទាតា ល់ ឬ ការបណតុ ោះបណត លជាផែូវការ។ 

កំណតម់្រាអពំីការបណតុ ោះបណត លម្រតូវផ្តរកាទុក ឈដើម្បបីងាា ញថ្ននិឈយាជិក និងកម្មករបានទទួលការ
បណតុ ោះបណត ល ។ ពត័ា៌នឈនោះ អាចកតម់្រាចូលឈៅកនុងឈសៀវឈៅកំណតម់្រាម្របចានំថ្ង ឬ ឈៅឈលើទម្រម្ងក់តម់្រា។ 
ឧទាហរណ៍ននទម្រម្ងក់តម់្រាការ បណតុ ោះបណត លានឈៅកនុងផ្ផនក ឧទាហរណ៍ននឯកសារ និងកណំតម់្រា។ 

៣.៩. ឯក្សារ និង ក្ំណត់្ា 

ការអនុវតរទី៧៩. ម្រតូវផ្តរកាទុកកណំតម់្រាអំពីវធិានននការអនុវតរកសិកម្មលអកនុ ងការងារផលិតកម្មផ្ផែឈ ើ និងបផ្នែ
  ម្រសស់ កនុ ង រយឺៈឈពលយា ងតិចពីរឆ្ន  ំឬ កនុ ងរយឺៈឈពលផ្វងជាងឈនោះាម្ការតម្រម្ូវរបស់រដ្ឋា ភិបាល 
  ឬ អតិថិ្ជន។ 

កំណតម់្រាអាចជួយ រកឈើើញនូវម្របភពកសិផលបញ្ជូ នឈចញ ឈដើម្បឈីសុើបអឈងកតពមី្ូលឈហតុននបញ្ជា សុវតថិ
ភាពចំណីអាហារ នងិផតល់នូវភសតុាងផងផ្ដរសម្រាបស់វនករ និងអតិថ្ជិនឱ្យដងឹថ្នឈគបានអនុវតតនា៍ម្ GAP 
។ ឈគម្រតូវរកាទុក កំណតម់្រាទាងំឈនោះកនុងរយឺៈឈពលយា ងតិច ២ ឆ្ន  ំ ឬយូរជាងឈនោះ ម្របសិនឈបើចាបរ់ដ្ឋា ភបិាល 
ឬអតិថ្ជិនតម្រម្ូវ។ 

ការអនុវតរទី ៨០. ឯកសារចាស់ហួសកំណតម់្រតូវផ្តឈបាោះឈចាល និងម្រតូវឈម្របើផ្តចាបក់ំផ្ណថ្មីប ុឈណណ ោះ។ 

ឈដើម្បឈីចៀសយតងការឈម្របើឯកសារចាស់ហួសកំណតឈ់គម្រតូវផ្តឈបាោះឈចាលរាល់ឯកសារហួសសម្យ័ទាងំអស់ 
និងម្រតូវឈម្របើផ្តសំឈៅថ្មីៗប ុឈណណ ោះ។ ការដ្ឋកក់ាលបរឈិចេទននការឈរៀបចំឯកសារឈៅឈជើងទំពរ័ឯកសារនងឹបញ្ជជ ក់
អំពសំីឈៅចុងឈម្រកាយឈគបងអស់។ 
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៣.១០. ការពិនិតយសមើល្សឡើងវិញនូវការអនុវតរ 

ការពិនិតយឈម្ើលឈ ើងវញិនូវការអនុវតត គឺជាការចាបំាចឈ់ដើម្បបីញ្ជជ កថ់្ន ការអនុវតតទាងំឡាយម្រតូវបានឈ្វើ
ឈ ើងឈៅាម្ការតម្រម្ូវ ឈហើយកំណតម់្រាម្រតូវចាស់ោស់ និងានពត័ា៌នផ្ដលឈគម្រតូវការ។ ការយតយតនម្ែឈដ្ឋយ
ខែួនឯងឈនោះកណំតអ់តតសញ្ជា ណការអនុវតតទាងំឡាយផ្ដលពុំបានឈ្វើឈ ើងម្រតឹម្ម្រតូវ និងម្រតូវានវធិានការឈសុើប
អឈងកត និងផ្កលំអបញ្ជា ឈនាោះ។ 
ការអនុវតរទី៨១. ម្រតូវផ្តឈ្វើការពិនិតយឈម្ើលឈ ើងវញិនូវរាល់ការអនុវតរទាងំឡាយយា ងឈហាចណស់ម្យួឆ្ន មំ្រង

ឈដើម្បីធានាថ្នការអនុវតរទាងំឈនាោះ បានឈ្វើឈ ើងម្រតឹម្ម្រតូវ និងម្រតូវចាតវ់ធិានការផ្កតម្រម្ូវចំឈពាោះ
កំហុសឆ្គងណម្យួផ្ដលបានរកឈើើញ។ម្រតូវរកាទុកកណំតម់្រាអំពីការអនុវតរផ្ដលបាន   
ពិនិតយឈម្ើលឈ ើងវញិ និងវធិានការផ្កលំអនានា។ 

រាល់ការអនុវតតទាងំអស់ម្រតូវផ្តពិនិតយឈម្ើលឈ ើងវញិយា ងឈហាចណស់ម្តងកនុងម្យួឆ្ន ។ំ រាល់ការអនុវតត
ទាងំឈនាោះពុំចាបំាចម់្រតូវពិនតិយឈ ើងវញិកនុងឈពលផ្តម្យួឈ ើយ។ជាការម្របឈសើរបំផុតម្រតូវពនិិតយឈម្ើលឈ ើងវញិនូវ 
ការអនុវតតឈនាោះឈៅឈពលផ្ដលកំពុងផ្តឈ្វើយត។ ឧទាហរណ៍ ឈៅឈពលម្របម្ូលផលម្រតូវពិនិតយឈម្ើលឈ ើងវញិនូវការ
អនុវតតផ្ដលពាកព់ន័ធជាម្យួការម្របម្ូលផល និងការឈរៀបចំផលិតផលលក។់ ការពិនិតយឈម្ើលឈ ើងវញិនូវការ ឈម្របើ 
ម្របាស់ថ្នន កំសិកម្មកនុងឈពលផលិតកម្ម គួរផ្តឈ្វើឈ ើងម្ុនឈពលម្របម្ូលផលកសិផល។ ឈទាោះបីជាកនុងឈចតនាលអ 
កឈ៍ដ្ឋយបញ្ជា ឈៅផ្តឈកើតានឈ ើងជានិចច។ ការពិនិតយឈម្ើលឈ ើងវញិអាចកំណតអ់តតសញ្ជា ណននការអនុវតតផ្ដល 
ពុំបានឈ្វើឈ ើងម្រតឹម្ម្រតូវឈគម្រតូវផ្តឈសុើបអឈងកតឈម្ើលបញ្ជា ឈនាោះ និងម្រតូវចាតវ់ធិានការផ្កតម្រម្ូវបញ្ជា ឈនាោះ និងទប ់
សាក តយ់តកុឱំ្យឈកើតានឈ ើងឈទៀត។ ម្រតូវរកាទុកនូវកណំតម់្រាអំពីការអនុវតតផ្ដលបានពនិិតយឈម្ើលឈ ើងវញិ និងអំព ី
វធិានការផ្កតម្រម្ូវផ្ដលបានឈម្របើ។ បញ្ជ ីឈផាផងទាតា តស់ម្រាបយ់តយតនម្ែឈដ្ឋយខែួនឯង គឺជាឧបករណ៍ានសារឺៈ        
ម្របឈយាជនម៍្យួ។ យតផតល់នូវឈម្រគាងសាម្ញ្ាានលកៈណឺៈជាម្របពន័ធសម្រាបព់ិនតិយឈម្ើលឈ ើងវញិនូវការអនុវតត និង 
ឈៅ ឈពលឈ្វើចបយ់តផតល់នូវកំណតម់្រាននការពិនិតយឈ ើងវញិ និងវធិានការផ្ដលបានឈម្របើឈនាោះ។ ឧទាហរណ៍នន
បញ្ជ ីឈផាផងទាតា តស់ម្រាបយ់តយតនម្ែឈដ្ឋយខែួនឯង និងវធិានការផ្កតម្រម្ូវានឈៅកនុងផ្ផនកតូបញ្ជ ីឈផាផងទាតា តស់ម្រាប់
យតយតនម្ែ ឈដ្ឋយខែួនឯង។ 

ការអនុវតរទី៨២. ម្រតូវចាតវ់ធិានការ ឈដើម្បីឈដ្ឋោះម្រសាយការតយត ទាងំឡាយទាកទ់ងឈៅនឹងសុវតថិភាពចណីំអាហារ 
 និងម្រតូវកត ់ម្រាទុកនូវរាល់ការតយត  និងវធិានការផ្ដលឈម្របើ។ 

ការតយត ពីអតថិ្ិជិន ឬ អនកដនទឈទៀត ផ្ដលទាកទ់ងឈៅនឹងសុវតថិភាពចំណីអាហារម្រតូវផ្តឈ្វើការឈសុើបអឈងកត 
និងចាតវ់ធិានការឈដ្ឋោះម្រសាយការតយត ឈនាោះ។ ការតយត អាចជាការរកឈើើញសំណល់សារធាតុគីម្ឈីលើសកណំតវ់តត
ានឈម្រគាោះថ្នន ក ់របូសាស្ដសត ឬ ជម្ង ឺ ឈកើតឈចញពីការឈម្របើម្របាស់កសិផល។ កំណតម់្រាអំពកីារតយត  និងវធិានការផ្ដល
បានឈម្របើម្រតូវរកាទុក។ ពត័ា៌នឈនោះ អាចកតម់្រាចូលឈៅកនុងឈសៀវឈៅកំណតម់្រាម្របចានំថ្ង ឬឈៅឈលើទម្រម្ងក់តម់្រា។ 
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បញ្ជីម្នទៀងផ្ទទ ត្់សរោប់វាយត្នម្ៃម្ដ្ឋយខ្ៃួនឯងម្លើការអនុវត្្កសិកម្មលអកែតងការងារនលិត្កម្មផ្នៃម្ ើ និងបផ្នៃរសស ់

3 
បញ្ជ ីឈផាផងទាតា តស់ម្រាបយ់តយតនម្ែឈដ្ឋយខែួនឯងអាចជួយ ឱ្យកសិករ អនកម្រគបម់្រគង ឬ ទីម្របឹកាយតយតនម្ែកម្រម្តិននការអនុវតតកសិកម្មលអផ្ដលានផ្ចងឈៅកនុងផ្ផនកសុវតថិ ភាព

ចំណីអាហារ។ ភាពទាកទ់ងគាន ននការអនុវតត អាម្រស័យឈៅឈលើទីាងំចំការ ឬ អាជីវកម្មឈវចខចប ់ ម្របឈភទកសិផល និងម្របពន័ធផ្ដលឈម្របើសម្រាបផ់លិតកម្ម ការម្របម្ូលផល 
ការឈលើកដ្ឋក ់ ការឈវចខចប ់ ការរកាទុក និងការដឹកជញ្ជូ ន។ បនាា បព់ីការយតយតនម្ែការអនុវតតនីម្យួៗម្កអនកយតយតនម្ែម្រតូវគូសសញ្ជា  () ឈដើម្បឱី្យដឹងថ្ន ឈតើការអនុវតតឈនាោះបាន
ឈ្វើឈ ើងម្រតឹម្ម្រតូវ ឬ ម្រតូវការយកចិតតទុកដ្ឋកប់ផ្នថម្ឈទៀត ឬម្និទាកទ់ងគាន ។ ម្របសិនជាម្រតូវការយកចិតតទុកដ្ឋកប់ផ្នថម្ឈទៀតវធិានការផ្ដលឈម្របើម្រតូវផ្តកតម់្រាឈៅកនុងកូឈឡានផ្ដល
ដ្ឋកថ់្ន “ វធិានការផ្ដលម្រតូវការ” ឈដ្ឋយានដ្ឋកក់ាលបរឈិចេទ និងចុោះហតថឈលខា។  
ម្របវតត ិនងិការម្រគបម់្រគងទកីផ្នែង បាទ/ចាស៎ ម្រតូវការការយក

ចិតតទុកដ្ឋក ់ ម្និទាក ់ទងគាន វធិានការ 
ផ្ដលម្រតូវការ 

១ ម្រតូវឈ្វើការយតយតនម្ែឈលើហានភិយ័ផ្ដលអាចបងកឈ្វើឱ្យកខវកដ់ល់កសិផលឈដ្ឋយសារធាតុគីម្ ី
និងជីវសាស្ដសតបងកឈម្រគាោះថ្នន កផ់្ដលបនសល់ពីការឈម្របើម្របាស់ពមី្ុនកនុងកផ្នែង ឬ ឈៅជាបក់ផ្នែង
ផ្ដលនឹងម្រតូវឈ្វើផលិតកម្មរាល់ម្ុខដំណ ំឈដ្ឋយកតម់្រា និងរកាកណំតម់្រានូវរាល់ហានិភយ័
ផ្ដលបានឈ្វើអតតសញ្ជា ណ។     

២ ម្និម្រតូវឈម្របើទីកផ្នែងណផ្ដលលទធផលននការយតយតនម្ែបងាា ញថ្ន អាចនឹងានហានិភយ័ខពស់ 
កនុងការបងកភាពកខវកឈ់ដ្ឋយសារធាតុគីម្ ី និងជីវសាស្ដសតដល់ផលិតផលឈ ើយ ឬម្រតូវចាត់
វធិានការទបស់ាក តឈ់ដើម្បមី្រគបម់្រគងហានិភយ័ទាងំឈនាោះជាម្ុនកនុងករណីផ្ដលអាចឈ្វើបាន។     

៣ ម្រតូវឈ្វើការម្រតួតពិនិតយាម្ដ្ឋនឈលើវធិានការម្រគបម់្រគងហានភិយ័ឈដើម្បឱី្យម្របាកដថ្នពិតជាម្និ 
ានបងកភាពកខវកឈ់ៅឈលើផលដំណ ំ និងម្រតូវរកាទុកកណំតម់្រាវធិានការនានាផ្ដលបានឈម្របើ     
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និងលទធផលម្រតួតពិនតិយ។  
៤ ម្រតូវឈ្វើកំណតម់្រាទុកចំឈពាោះបណត ទីាងំផលិតកម្មណផ្ដលានភាពកខវកម់្និសម្ម្រសបស

ម្រាបផ់លិតកម្ម។     បផំ្ណកពូជដណំ ំ
៥ ម្រតូវកតម់្រាទុកអំពីការឈម្របើម្របាស់ម្របម្រពឹតតកម្មគមី្ ី (ដូចជាការម្រជលក ់ ឬ ម្រាឈំដ្ឋយថ្នន ជំាឈដើម្) 

ណ ម្យួ និងម្ូលឈហតុននការឈម្របើម្របាស់ម្របម្រពឹតតកម្មឈនាោះម្របសិនពូជ ឬ បំផ្ណកពូជដំណំ
ម្រតូវបានផលិតឈៅកនុងកសិដ្ឋា នឈនាោះ។     

៦ ម្រតូវកតម់្រាទុកនូវឈឈាម ោះរបស់អនកផគតផ់គង ់ និងកាលបរឈិចេទននការផគតផ់គងពូ់ជ ឬ បំផ្ណក
ពូជដំណផំ្ដលម្រតូវបានផលិតពីទីកផ្នែងផលិតកម្ម ឬ កផ្នែងបណតុ ោះឈផសង។     ៧ ម្និម្រតូវដ្ឋពូំជផ្ដលឈគសាគ ល់ថ្ន ឈ្វើឱ្យពុលដល់ការឈម្របើម្របាស់របស់ម្នុសសឈ ើយ។ 

    ជ ីនងិសារធាតុផ្កលម្អបឈងកើនជជីាតដិ ី
៨ ម្រតូវឈ្វើការយតយតនម្ែ និងកតម់្រានូវរាល់ហានភិយ័ផ្ដលបងកឈដ្ឋយការឈម្របើម្របាស់ជី ឬ សារធាតុ

ផ្ក លម្អបឈងកើនជីជាតិដីសម្រាបដ់ំណនំមី្យួៗ។     
៩ ម្រតូវចាតវ់ធិានការឈដើម្បកីាតប់នថយហានភិយ័ផ្ដលបណត លម្កពីការឈម្របើម្របាស់ជី់ ឬ សារធាតុ

ផ្កលម្អបឈងកើនជីជាតដិី។ម្រតូវឈម្រជើសឈរ ើសជី ឬ សារធាតុផ្កលម្អបឈងកើនជីជាតិដណីផ្ដលបងកឈម្រគាោះ
ថ្នន ក ់ឈដ្ឋយបនសល់សារធាតុឈោហឺៈ្ងនត់ិចបផុំត ឈៅកនុងផលិតផល។     
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១០ ម្និម្រតូវឈម្របើសារធាតុសររីាងគ (សំណល់ពីរកុៈជាត ិម្នុសស សតវ អតិសុខុម្ម្របាណ៘) ផ្ដល
ពុំបានឈ្វើម្របម្រពឹតតកម្ម (ចលនការរាង បឈ់ម្ឈរាគាម្វ ិ្ ីរបូសាស្ដសត គីម្ ី ឬ ជីវសាស្ដសត) ម្របសិនឈបើ 
យតសថិត កនុងសាថ នភាពផ្ដលានហានភិយ័ខពស់ផ្ដលអាចឈ្វើឱ្យកខវកដ់ល់កសិផល។     

១១ ម្រតូវផ្តកតម់្រាទុកនូវវ ិ្ ីសាស្ដសត កាលបរឈិចេទ និងរយឺៈឈពលននការឈ្វើម្របម្រពឹតតកម្ម 
កនុងករណីផ្ដលបានឈ្វើម្របម្រពឹតតកម្មសារធាតុសររីាងគឈៅកនុងទីកផ្នែងផលិតកម្មម្ុននងឹឈម្របើ។     

១២ ម្រតូវផ្តានឯកសារពអីនកផគតផ់គងផ់លិតផលផ្ដលានផសឈំដ្ឋយសារធាតុសររីាងគកនុងករណី
ផ្ដលផលិតផលទាងំឈនាោះទទលួបានពីម្របភពខាងឈម្រៅឈដើម្បបីងាា ញថ្ន សារធាតុសររីាងគទាងំ
ឈនាោះពិតជាបានឈ្វើម្របម្រពឹតតកម្មកាតប់នថយហានិភយ័។     

១៣ ម្និម្រតូវឈម្របើកាកសំណល់របស់ម្នុសស (ោម្ក ទឹកម្ ូម្រត សំណល់ពីបងគន ់ ៘) ឈៅកនុង
ផលិតកម្មកសិផលម្រសស់ផ្ដលានឈគាលឈៅសំរាបក់ារឈម្របើម្របាស់ជាអាហារទាតា ល់របស់
ម្នុសសឈ ើយ។     

១៤ ម្រតូវពិនិតយផ្ថ្រទាឧំបករណ៍ផ្ដលឈម្របើសម្រាបក់ារដ្ឋកជ់ី ឬ សារធាតុផ្កលម្អបឈងកើនជីជាតិ 
ដីឱ្យសថិតកនុងសាថ នភាពដំឈណើ រការលអយា ងតិចម្យួឆ្ន មំ្តងឈដ្ឋយអនកានសម្តថភាពបឈចចក
ឈទស។     

១៥ ម្រតូវផ្តកំណតទ់ីាងំសាងសង ់ ផ្ថ្រកាកផ្នែងោយ កផ្នែងផាុកជ ី និងសារធាតុផ្កលម្អបឈងកើនជី 
ជាតិដ ី និងសម្រាបឈ់្វើកំប ុសតសារធាតុសររីាងគ ឈដើម្បកីាតប់នថយហានិភយ័ ននភាពកខវកដ់ល់
កផ្នែងផលិតកម្ម និងម្របភពទកឹ។     

១៦ ម្រតូវកតម់្រាទុកឈដ្ឋយលម្អតិអពំីម្របភព ឈឈាម ោះផលិតផល កាលបរឈិចេទ និងបរាិណននជី ឬ 
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សារធាតុផ្កលម្អបឈងកើនជ ីជាតិដ ីផ្ដលទទួលយកម្កទុកឈម្របើម្របាស់។ 
១៧ ម្រតូវកតម់្រាទុកឈដ្ឋយលំអិតអពំីកាលបរឈិចេទ ឈឈាម ោះផលិតផល ឬសាា រឺៈផ្ដលបានឈម្របើទីាងំ

ឈ្វើ ម្របម្រពឹតតកម្ម អម្រាឈម្របើម្របាស់ វ ិ្ ីសាស្ដសតឈម្របើម្របាស់ និងឈឈាម ោះអនកឈម្របើម្របាស់នូវរាល់ការឈម្របើជី 
ឬ សារធាតុផ្កលម្អបឈងកើនជីជាតិដី។     

ទកឹ 
១៨ ម្រតូវឈ្វើការយតយតនម្ែទឹកផ្ដលឈម្របើកនុងដំណកក់ាលម្ុនឈពលម្របម្ូលផល(ទឹកសម្រាបឈ់ម្រសាច

ម្រសពសម្រាបដ់្ឋកជ់ី និងសម្រាបោ់យនឹងសារធាតុគមី្ឈីផសងៗ) និងកនុងដណំកក់ាល 
ឈម្រកាយម្របម្ូល ផល (ទឹកសម្រាបោ់ងសំអាតសម្រាបម់្របម្រពឹតតកម្មកសិផល និងឈ្វើអនាម្យ័) 
ឈដើម្បមី្រសាវម្រជាវរកហានិភយ័ផ្ដលអាចបងកឱ្យានភាពកខវកឈ់ដ្ឋយសារធាតុគីម្ ីនិងជីវសាស្ដសត
ដល់កសិផល។     

១៩ ម្រតូវឈ្វើការពិឈសា្នយ៍តយតនម្ែទឹក ឈដើម្បកីំណតហ់ានភិយ័បងកឱ្យានភាពកខវកឈ់លើកសិផលឈៅ 
ាម្ឈពលឈវោផ្ដលសម្ម្រសបនឹងលកៈខណឌ ផ្ដលានឥទធពិលឈៅឈលើការផគតផ់គងទ់ឹក និងម្រតូវ 
រកាកំណតម់្រាលទធផល។     

២០ ម្រតូវផ្តឈម្រជើសឈរ ើសម្របភពទឹកផ្ដលានសុវតថិភាព ឬ ម្រតវូឈ្វើម្របម្រពឹតតកម្មទឹក និងម្រតួតពិនិតយ
ឱ្យបាន ម្រតឹម្ម្រតូវឈដ្ឋយានកំណតម់្រា និងរកាទុកកំណតម់្រាននវ ិ្ សីាស្ដសតឈ្វើម្របម្រពឹតតកម្ម 
និងលទធផលម្រតតួពិនតិយសម្រាបត់ំបនណ់ផ្ដលហានិភយ័ខពស់ននភាពកខវកឈ់ដ្ឋយសារធាតុ
គីម្ ីនិងជីវសាស្ដសត ។     
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២១ ម្និម្រតូវឈម្របើទឹកសំណល់ (ទឹកសម្អុយ) ផ្ដលម្និបានឈ្វើម្របម្រពឹតតកម្មឈៅកនុងឈពលផលិតកម្មកនុង
ការឈលើកដ្ឋក ់ និងឈម្រកាយឈពលម្របម្ូលផលឈ ើយ។ ការឈម្របើទឹកសំអុយផ្ដលបានឈ្វើម្របម្រពឹតត
កម្មឈនាោះ គុណភាពទឹកម្រតូវផ្តអនុឈោម្ឈៅនឹងបទដ្ឋា នផ្ដលបានកំណត។់     

ឈកសម្រតគមី្ ី
២២ ម្រតូវឈ្វើការបណតុ ោះបណត លនូវចំឈណោះដងឹផ្ដលទាកទ់ងនឹងការឈម្របើម្របាស់សារធាតុគីម្ីដ់ល់ 

និឈយាជក និងកម្មករឈៅកនុងកម្រម្តិ ម្យួសម្រម្យឈៅនឹងការងារទទួលខុសម្រតូវរបស់ពួកឈគ ។     ២៣ ម្រតូវានភសតុាងអំពីសម្តថភាពបឈចចកឈទសម្របសិនឈបើការឈម្រជើសឈរ ើសសារធាតុគីម្មី្កឈម្របើម្របា
ស់កនុងផលិតកម្មម្រតូវបានសឈម្រម្ចឈដ្ឋយទីម្របឹកា ឬសម្តថកចិចជំនាញ។     ២៤ ម្រតូវឈម្របើម្របពន័ធវធិានការចម្រម្ុោះម្រគបម់្រគងដណំាំម្ការផ្ដលអាចឈ្វើឈៅបានឈដើម្បកីាតប់នថយកា
ឈម្របើម្របាស់សារធាតុគីម្សំីឈយាគ។     ២៥ ម្រតូវទិញសារធាតុគីម្ពីីអនកផគតផ់គងផ់្ដលអាជាា បណ័ណ ម្រតឹម្ម្រតវូ។ 

    ២៦ ម្រតូវឈម្របើម្របាស់ផ្តសារធាតុគីម្ ី និងថ្នន កំសិកម្មជីវសាស្ដសតផ្ដលអនុញ្ជា តតឱ្យឈម្របើម្របាស់ឈលើម្ុខដំ
ណឈំដ្ឋយម្រកសួងកសិកម្ម រកុាៈ ម្របាញ់ និងឈនសាទ និងអាជាា ្រានសម្តថកិចចននម្របឈទស
ផ្ដលានបំណងនាយំកផលិតផលឈៅលកឈ់ដ្ឋយម្រតូវផ្តានឯកសារតម្កល់ម្រគបម់្រគានឈ់ដើម្បី
បញ្ជជ ក ់អំពីការសឈម្រម្ចឈនាោះ។     

២៧ ម្រតូវចាតផ់្ចងវធិានការដ្ឋដុំោះឈដើម្បរីកាកម្រម្តិសំណល់ជាតពុិលកនុងផលដំណឱំ្យសថិតឈៅទាប 
ជាងកម្រម្តិសំណល់ជាតិពុលផ្ដលអាចកាតឈ់ចាលបាន(MRLs) ននសារធាតុគីម្ផី្ដលអនុម្ត័     
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ឈដ្ឋយអាជាា ្រានសម្តថកិចចននម្របឈទសផ្ដលនឹងលក ់ឬ នាយំកផលិតផលឈៅលក ់ (ចំឈពាោះ
ការលកឈ់ៅកនុងម្របឈទសកម្ពុជាម្រតូវឈគារពាម្ការកំណតរ់បស់ម្រកសួងកសិកម្ម រកុាៈ ម្របាញ់ 
និង ឈនសាទ)។  

២៨ 
ម្រតូវឈ្វើការវភិាគសំណល់ជាតិពុលកនុងកសិផល ឈដើម្បពីិនិតយាម្ដ្ឋនភាពម្រតមឹ្ម្រតូវននការឈម្របើ 
ម្របាស់សារធាតុគីម្ជីាម្របចាឈំៅាម្ឈពលឈវោផ្ដលតម្រម្ូវឈដ្ឋយអតិថ្ិជន ឬ អាជាា ្រាន
សម្តថកិចចននម្របឈទសផ្ដលនងឹលក ់ ឬ នាយំកផលិតផលឈៅលក(់ចំឈពាោះការលកឈ់ៅកនុង
ម្របឈទសកម្ពុជា ម្រតូវឈគារពាម្ការកំណតរ់បស់ ម្រកសួងកសិកម្ម រកុាៈ ម្របាញ់ និងឈនសាទ)។ 
ម្នាីរពិឈសា្នផ៍្ដលម្រតូវវភិាគសំណល់ជាតពុិលកនុងកសិផលសំឈៅដល់ម្នាីរពិឈសា្នជ៍ាតិ
កសិកម្មនន អគគនាយកដ្ឋា នកសិកម្ម និងម្នាីរពិឈសា្នឈ៍ផសងៗឈទៀតផ្ដលានការទទួលសាគ ល់
ឈដ្ឋយអាជាា ្រានសម្តថកិចច។ 

    
២៩ ម្រតូវឈចៀសយតងការោយបញ្ចូលគាន នូវសារធាតុគីម្ឈីលើសពពីីរម្ុខលុោះម្រាផ្តបានទទួល 

អនុសាសនព៍ីអាជាា រ្រានសម្តថកិចច (អគគនាយកដ្ឋា នកសិកម្ម)។     
៣០ ម្រតូវម្របតិបតតិឱ្យបានម្រតឹម្ម្រតូវកនុងរយឺៈឈពលរងច់ារំយតងការឈម្របើម្របាស់សារធាតុគីម្ ី និងការម្របម្ូល 

ផលឈដ្ឋយអនុឈោម្ាម្អនុសាសនន៍នម្របឈភទថ្នន កំសិកម្ម និងម្របឈភទដណំឈំដ្ឋយាន
កំណតម់្រា និងរកាកណំតម់្រាឱ្យបានចាស់ោស់។     

៣១ ម្រតូវផ្ថ្ទាឧំបករណ៍ឈម្របើម្របាស់ជាម្យួថ្នន កំសិកម្មឱ្យបានលអ និងពិនតិយឈម្ើលម្របសិទធភាពការងារ 
យា ងតចិណស់ម្យួឆ្ន មំ្តងឈដ្ឋយភាន កង់ារានសម្តថភាពបឈចចកឈទស ។     ៣២ ម្រតូវោងសំអាតឧបករណ៍ឈម្របើម្របាស់ជាម្យួថ្នន កំសិកម្មបនាា បព់ីរាល់ឈលើកននការឈម្របើម្របាស់ 
ឈហើយសំណល់ពីការោងទាងំឈនាោះម្រតូវឈចាលាម្រឈបៀបសម្ម្រសបផ្ដលម្និបងកនូវហានិភយ័     
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ឈ្វើឱ្យ កខវកដ់ល់កសិផល នងិ បរសិាថ ន។ 
៣៣ ម្រតូវឈចាលលាយថ្នន កំសិកម្មផ្ដលោយឈលើសាម្រឈបៀបសម្ម្រសបផ្ដលម្និបងកនូវហានិភយ័

ឈ្វើឱ្យកខវកដ់ល់ផលដំណ ំនងិ បរសិាថ ន។     
៣៤ ម្រតូវរកាទុកសារធាតុគីម្ឈីៅកផ្នែងផ្ដលានខយល់ឈចញ-ចូលលអកនុងសំណងរ់ងឹា ំ និងាន 

សុវតថិភាពឈដ្ឋយដ្ឋកក់ំហិតឱ្យផ្តអនកផ្ដលានការអនុញ្ជា តឈចញ-ចូលផ្តប ុឈណណ ោះ។ ម្រតូវ
កំណតទ់ីាងំ និងការសាងសងឱ់្យបានសម្ម្រសបឈដើម្បកីាតប់នថយហានិភយ័ននភាពឈ្វើឱ្យកខវក់
ដល់ កសិផលនិងម្រតូវបំពាកឈ់ដ្ឋយសាា រឺៈសម្រាបស់ឈស្ដងាគ ោះបនាា នក់នុងករណីផ្ដលានការកំពប ់
សារធាតុគីម្។ី     

៣៥ ម្និម្រតូវរកាទុកសារធាតុគមី្កីនុងទម្រម្ងរ់ាវឈៅពីឈលើឈ្នើរផ្ដលសថិតឈៅខាងឈលើសារធាតុគីម្ ី
ទម្រម្ងឈ់ម្ៅឈ ើយ។     

៣៦ ម្រតូវផ្តរកាសារធាតុគីម្ឈីៅកនុងកញ្ចប/់្ុង/ដបឈដើម្របស់យតផ្ដលានសាែ កសញ្ជា ម្រសបចាប ់
និង ម្រតូវអនុវតតឈៅាម្ការផ្ណនាផំ្ដលបញ្ជជ កឈ់លើសាែ កសញ្ជា  ឬ ពីអាជាា ្រានសម្តថកិចច។ 
ម្របសិនឈបើានការឈផារសារធាតុគីម្ឈីៅកាន់្ ុង/ដបឈផសងម្យួឈទៀត្ុង/ដបថ្មឈីនាោះម្រតូវផ្ត
សរឈសរចំណ ំឱ្យចាស់ឈដ្ឋយានដ្ឋកឈ់ឈាម ោះ យីឈហាកម្រម្តិឈម្របើម្របាស់ និងរយឺៈឈពលរងច់ា។ំ     

៣៧ ម្និម្រតូវឈម្របើ្ុង/ដបថ្នន កំសិកម្មឈ ើងវញិឈ ើយ និងម្រតូវរកាយតឱ្យានសុវតថិភាពរហូតដល់ឈពល 
កឈម្ាចឈចាលាម្វ ិ្ ីសម្ម្រសប។     ៣៨ ម្រតូវកឈម្ាចឈចាល្ុង/ដបថ្នន កំសិកម្មផ្ដលឈម្របើរចួាម្ឈគាលការណ៍កំណតរ់បស់ម្រកសួងកសិកម្ម 
រកុាៈ ម្របាញ់ និងឈនសាទ និង ម្រកសួងពាកព់ន័ធ ឈដើម្បកីាតប់នថយហានភិយ័ននការឈ្វើឱ្យកខវកដ់ល់     
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កសិផល និងបរសិាថ ន។  
៣៩ ម្រតូវផ្តឈ្វើអតតសញ្ជា ណឱ្យបានចាស់ោស់ និងរកាទុកឱ្យបានម្រតឹម្ម្រតូវរហូតដល់ឈពលកឈម្ាច 

ឈចាលនូវសារធាតុគីម្ផី្ដលផុតកំណតឈ់ម្របើម្របាស់ផ្ដលម្និអាចឈម្របើតឈៅឈទៀតបាន ឬផ្ដលម្និ 
អនុញ្ជា តឱ្យឈម្របើតឈៅឈទៀត ។     

៤០ ម្រតូវកឈម្ាចឈចាលសារធាតុគីម្ផី្ដលផុតកណំតឈ់ម្របើម្របាស់ាម្រយឺៈម្របពន័ធម្របម្ូលផតុ ំជាផែូវការ 
ឬឈៅ ាម្តំបន ់និងវ ិ្ សីាស្ដសត ផ្ដលកំណតឈ់ដ្ឋយអាជាា ្រានសម្តថកចិច។     

៤១ ម្រតូវផ្តកតម់្រាទុកអំពីការឈម្របើម្របាស់សារធាតុគីម្ឈីលើដណំមំ្យួម្ុខៗឈដ្ឋយបញ្ជជ កយ់ា ងពិសាត រ
អំពីសារធាតុគីម្ផី្ដលបានឈម្របើម្ូលឈហតុឈម្របើកាលបរឈិចេទ និងទីាងំផ្ដលបានឈម្របើកម្រម្តិឈម្របើ
ម្របាស់ វ ិ្ ីសាស្ដសតឈម្របើម្របាស់ រយឺៈឈពលរងច់ា ំនិងឈឈាម ោះអនកឈម្របើម្របាស់។     

៤២ ម្រតូវរកាទុកនូវឯកសារកតម់្រាអំពីសារធាតុគីម្ផី្ដលយកម្កទុកឈម្របើម្របាស់ឈដ្ឋយានបញ្ជជ ក ់
ពិសាត រអំពីឈឈាម ោះសារធាតុគីម្ ី អនកផគតផ់គងស់ារធាតុគីម្ ី កាលបរឈិចេទ និងបរាិណផ្ដលបាន 
បញ្ចូល សតុក និងកាលបរឈិចេទផុត កំណតឈ់ម្របើម្របាស់ ឬ កាលបរឈិចេទផលិត។     

៤៣ ម្រតូវរកាទុកកណំតម់្រាសារធាតុគីម្កីនុងសតុកឈដ្ឋយបញ្ជជ កលំ់អិតអពំីឈឈាម ោះគមី្ ី កាលបរឈិចេទ 
និង បរាិណទទួលចូល និងកាលបរឈិចេទឈៅឈពលផ្ដលឈម្របើអស់ ឬឈៅឈពលផ្ដលកឈម្ាច
ឈចាល។     

៤៤ ម្រតូវផ្តបញ្ឈបក់ារលកផ់្ចកចាយកសិផលម្របសិនឈបើរកឈើើញថ្នានសំណល់សារធាតុគីម្ឈីលើ
សពីកំរតិ MRLs។ ម្រតូវឈ្វើការឈសុើបអឈងកតអំពីម្ូលឈហតុននភាពម្រកខវកឈ់នាោះ និងចាត ់ វធិានការ 
ទបស់ាក តឈ់ដើម្បឈីចៀសយតងឈកើតានឈ ើងជាថ្ម ី និងម្រតូវកតម់្រាទុកនូវឈហតុការណ៍ផ្ដលបានឈកើត     
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ឈ ើង និងវធិានការផ្ដលបានឈម្របើ។ 
សារធាតុគមី្ដីនទឈទៀត 
៤៥ ម្រតូវឈម្របើម្របាស់រកាទុក និងកឈម្ាចឈចាលនូវឈម្របងឥនធនឺៈឈម្របង និងសារធាតុផ្ដលម្និផ្ម្នជា 

ឈកសម្រតគីម្ឈីផសងឈទៀតាម្រឈបៀបផ្ដលអាចកាតប់នថយហានភិយ័បងកឱ្យកខវកដ់ល់កសិផល។     ឧបករណ៍ ្ុង/ម្របអប ់នងិសាា រឺៈ 
៤៦ ម្រតូវផ្តឈម្របើឧបករណ៍ម្របអប/់្ុងសម្រាបដ់្ឋក ់ ឬ ផាុកកសិផលផ្ដលឈ្វើអំពីសាា រឺៈផ្ដលនឹងម្និ

ឈ្វើ ឱ្យកខវកដ់ល់កសិផល។     
៤៧ ម្រតូវឈ្វើអតតសញ្ជា ណម្របអប/់្ុងផ្ដលឈម្របើសម្រាបដ់្ឋក ់ ឬរកាទុកសំណល់សារធាតុគីម្ ី និង

សារធាតុបងកឈម្រគាោះថ្នន កឈ់ផសងឈទៀតឱ្យបានចាស់ោស់ឈដើម្បឈីចៀសយតងការឈម្របើយតកនុងការដ្ឋក់
កសិផល។     

៤៨ ម្រតូវផ្តផ្ថ្រទាសំំអាតសាា រឺៈ ឧបករណ៍ និង្ុងឱ្យបានឈទៀងទាតឈ់ដើម្បកីាតប់នថយការបងកភាព 
កខវកដ់ល់កសិផល។      

៤៩ ម្រតូវរកាទុកឧបករណ៍ម្របអប/់្ុង និងសាា រឺៈសម្រាបផ់ាុកកសិផលឈៅកផ្នែងដ្ឋចឈ់ដ្ឋយផ្ កពី 
សារធាតុគីម្ ីជី ឬ សារធាតុផ្កលម្អបឈងកើនជីជាតិដ ីនិងម្រតវូចាតវ់ធិានការកាតប់នថយភាពកខវក ់
ដល់កសិផលផ្ដលបងកឈ ើងឈដ្ឋយសាសភាពចនម្រង។     

៥០ ម្រតូវពិនិតយឈម្ើលភាពរងឹា ំ និងភាពសាអ តរបស់ឧបករណ៍ ្ុង/ម្របអប ់ និងសាា រឺៈសម្រាបផ់ាុក 
កសិផលឈៅរាល់ម្ុនឈពលឈម្របើ និងម្រតូវសំអាតជួសជុល ឬកឈ៏បាោះឈចាលម្របសិនឈបើចាបំាច ់។     
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៥១ ម្និម្រតូវដ្ឋកក់សិផលផ្ដលបានម្របម្ូលផលរចួឈៅទាតា ល់នឹងដី ឬ ទាតា ល់នឹងកំរាលននកផ្នែងឈលើក 
ដ្ឋកឈ់ម្របើម្របាស់ ឈវចខចប ់ឬ រកាទុកកសិផលឈ ើយ។     អាគារ នងិសំណង ់

៥២ ម្រតូវផ្តសាងសង ់ និងផ្ថ្រទាអំាគារ និងបណត សំណងផ់្ដលឈម្របើសម្រាបដ់្ឋដុំោះ ឈវចខចប ់ ឈលើក
ដ្ឋក ់ និងរកាទុក កសិផលឈដើម្បកីាតបនថយហានភិយ័ផ្ដលឈ្វើឱ្យានភាពកខវកដ់ល់កសិផល
។     

៥៣ ម្រតូវទុកដ្ឋក ់ ខាែ ញ់ ឈម្របង ឈម្របងឥនធនឺៈ និងឈម្រគឿងា សីុនសំរាបឈ់ម្របើឈៅចំការឱ្យឈៅឈដ្ឋយ
ផ្ កពីកផ្នែងឈលើកដ្ឋក ់ឈម្របើម្របាស់ ឈវចខចប ់និងរកាទុកកសិផលឈដើម្បទីបស់ាក តក់ារឈ្វើឱ្យកខវក់
ដល់កសិផល។     

៥៤ ម្រតូវសាងសងម់្របពន័ធទឹកសអុយ ម្របពន័ធបឈញ្ជច ញកាកសំណល់ និងម្របពន័ធបងាូរទឹកកនុងបំណង
ឈដើម្ប ីកាតប់នថយ ហានភិយ័ននការ បងកភាពកខវកដ់ល់កផ្នែងផលិតកម្ម និងការផគតផ់គងទ់កឹ។      

៥៥ ម្រតូវានម្របដ្ឋបក់ារពារអំពូលឈភែើងផ្ដលឈៅពីឈលើកផ្នែងផ្ដលរកាទុក ម្របអប/់្ុង និងសាា រឺៈ 
ដ្ឋកក់សិផល និងបណត សាា រឺៈសម្រាបឈ់វចខចបក់សិផល ឈដើម្បបីងាក រការពារអផ្ម្បងផ្បកផ្ដល 
អាចនឹងធាែ កចូ់លកសិផលឈៅកនុងករណីផ្ដលានការផ្បកអំពូលឈភែើង។ ម្រតូវផ្តឈបាោះឈចាលនូវ 
កសិផលផ្ដលានធាែ កអ់ផ្ម្បងអំពូលចូល ឈហើយម្រតូវសំអាតឧបករណ៍ និងម្របអប/់្ុង និង 
សាា រឺៈឈវចខចបក់សិផលឱ្យបានសាអ តឈ ើងវញិ។      

៥៦ ម្រតូវឈម្របើរនាងំបាងំទាតត ចឈ់ដ្ឋយផ្ ករយតងឧបករណ៍ និងម្របដ្ឋបម់្របដ្ឋផ្ដលអាចជាម្របភពបងក
ឈម្រគាោះថ្នន ករ់បូសាស្ដសតដល់ម្នុសសផ្ដលសថិតឈៅកនុងអាគារជាម្យួនឹងកផ្នែងឈលើកដ្ឋកឈ់ម្របើម្របាស់     
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ឈវចខចប ់និងរកាទុកកសិផល និងម្និម្រតូវឈម្របើយតឈៅកនុងឈពលកំពុងឈវចខចប ់ឈលើកដ្ឋក ់ឈម្របើម្របាស់ 
និង រកាទុកកសិផលឈ ើយ ។ 

ការសំអាត នងិការឈ្វើអនាម្យ័ 
៥៧ ម្រតូវឈ្វើអតតសញ្ជា ណរាល់ទកីផ្នែង ឧបករណ៍ ម្របដ្ឋបម់្របដ្ឋ ្ុង/ម្របអប ់ និងសាា រឺៈឈវចខចប ់

ឈលើកដ្ឋក ់ ឈម្របើម្របាស់ផ្ដលអាចជាម្របភពននការបងកភាពកខវកដ់ល់កសិផល និងម្រតូវឈរៀបចំឱ្យ
ានរឈបៀបឈរៀបរយលអ និង ម្រតូវសំអាតឈ្វើអនាម្យ័ជាម្របចា។ំ      

៥៨ ម្រតូវឈម្រជើសឈរ ើសសារធាតុគីម្សីម្ម្រសបសម្រាបឈ់ម្របើកនុងការសំអាត និងឈ្វើអនាម្យ័ ឈដើម្បកីាត ់
បនថយហានិភយ័ ផ្ដលបងកឱ្យានភាពកខវកដ់ល់កសិផលឈដ្ឋយសារធាតុគីម្។ី     ការកាច តស់តវ នងិសាសភាពចនម្រង 

៥៩ ម្និម្រតូវឱ្យសតវបកស ី និងសតវពាហនឺៈ ឬសតវចនម្រងដនទឈទៀតចូលឈៅកនុងកផ្នែងផលិតកម្ម (ជា 
ពិឈសសចំឈពាោះដំណផំ្ដលដ្ឋឈំដ្ឋយទាតា ល់ ឬ ជិតនងឹដ)ី កផ្នែងម្របម្ូលផល ឈវចខចប ់ និងទុក
ដ្ឋកក់សិផលឈ ើយ។     

៦០ ម្រតូវចាតវ់ធិានការបងាក រ នងិទបស់ាក តនូ់វវតតានរបស់សាភាពចនម្រងឈទាោះបីជាឈៅកនុង និង
ជុំវញិកផ្នែងឈលើក ដ្ឋក់ ់ឈវចខចប ់និងទុកដ្ឋកក់សិផល។     

៦១ ម្រតូវផ្តកំណតទ់ីាងំ និងផ្ថ្ទា ំ ឬ ម្រគបម់្រគងនុយបពុំល និងអនាា កផ់្ដលឈម្របើសម្រាបក់ំចាត ់
សាសភាពចនម្រង ឈដើម្បកីាតប់នថយហានិភយ័ផ្ដលបងកឱ្យានភាពកខវកដ់ល់កសិផល ្ុង/ 
ម្របអប ់ និងសាា រឺៈឈវចខចបក់សិផល។ ទីាងំដ្ឋកនុ់យបពុំល និងអនាា កម់្រតូវផ្តកតម់្រាទុកឱ្យ     
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បានចាស់ោស់ ។ 
អនាម្យ័ទាតា ល់ខែួន 
៦២ ម្រតូវអនុញ្ជា តឱ្យឈ្វើការផ្តកម្មករផ្ដលានចំឈណោះដឹងសម្រម្យ ឬ ម្រតូវបណតុ ោះបណត លពួកឈគអំពី

ការអនុវតតអនាម្យ័ទាតា ល់ខែួន ឈហើយឯកសារអំពីការបណតុ ោះបណត លទាងំឈនាោះម្រតូវផ្តរកាទុក។     ៦៣ ម្រតូវផ្ចក ឬបិទផាយឈៅកផ្នែងផ្ដលងាយឈម្ើលឈើើញនូវឈសចកតីផ្ណនាជំាោយល័កៈអកសរអំពី
ការអនុវតតអនាម្យ័ទាតា ល់ ខែួនដល់កម្មករ។     ៦៤ ម្រតូវឈរៀបចំឱ្យានបងគន ់និងកផ្នែងោងសំអាតនដឱ្យបានម្រតឹម្ម្រតូវសំរាបក់ម្មករ និងម្រតូវផ្ថ្ទាឱំ្យ 
ានអនាម្យ័ជាម្របចា។ំ     ៦៥ ម្រតូវផ្តានម្របពន័ធបងាូរទកឹសអុយឈចាលាម្វ ិ្ ីផ្ដលអាចកាតប់នថយហានិភយ័ផ្ដលអាច
បងកភាពកខវកឈ់ដ្ឋយទាតា ល់ ឬ ឈដ្ឋយ ម្របឈយាលដល់កសិផល។     ការឈ្វើម្របម្រពតឹតកម្មកសិផល 

៦៦ ម្រតូវអនុវតតដូចគាន ឈៅនឹងលកៈខណឌ ផ្ដលានផ្ចងឈៅកនុងផ្ផនកសារធាតុគីម្ចីំឈពាោះការឈម្របើម្របាស់ 
រកាទុក និងការកឈម្ាចឈចាលសារធាតុគីម្ផី្ដលបានឈម្របើកនុងឈពលបនាា បព់ីការម្របម្ូលផលរមួ្
ានថ្នន កំសិកម្ម និងសារធាតុរោយឈផសងឈទៀត។      

៦៧ ម្រតូវអនុវតតដូចគាន ឈៅនឹងលកៈខណឌ ផ្ដលានផ្ចងឈៅកនុងផ្ផនកទឹកចំឈពាោះការឈម្របើម្របាស់ទឹក
សម្រាបឈ់្វើម្របម្រពឹតតកម្មកសិផលឈម្រកាយឈពលម្របម្ូលផល។      
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៦៨ ម្រតូវឈម្របើទឹកផ្ដលានគុណភាពឈសមើនឹងសតងដ់្ឋរទឹកសំរាបផ់កឹកនុងការសំអាតចុងឈម្រកាយ 
សម្រាបោ់ងផ្ផនកផ្ដលបរឈិភាគ បានរបស់កសិផល។     ការទុកដ្ឋក ់នងិដកឹជញ្ជូ ន 

៦៩ ម្និម្រតូវដ្ឋកម់្របអប/់្ុង/ដប និងសាា រឺៈឈវចខចបផ់្ដលានផាុកកសិផលទាតា ល់ឈៅឈលើដីជា        
ពិឈសសឈៅកផ្នែងផ្ដលានហានិភយ័ខពស់ផ្ដលអាចឈ្វើឱ្យកខវកដ់ល់កសិផលឈដ្ឋយសារដី
ផ្ដលជាបន់ឹង បាតម្របអប/់្ុង/ដប និងសាា រឺៈឈវចខចបទ់ាងំ ឈនាោះ។     

៧០ ម្រតូវពិនិតយឈម្ើលកំណល់ឈ ើ(បា ផ្ ត)សម្រាបម់្រទាបជ់ាទម្រម្កសិផលបានឱ្យកុំឱ្យានម្របឡាក ់
សារធាតុគីម្ ី កំឈទចកំទី នងិការរាតតាតឈដ្ឋយសាសភាពចនម្រង។ ម្ុននងឹឈម្របើម្រទនាបទ់ាងំ
ឈនាោះម្រតូវផ្តឈ្វើការសំអាតរចួម្រគបម្រទាបឈ់ដ្ឋយឈម្របើគំរបការពារឬម្រតូវឈបាោះយតឈចាលម្របសិនឈបើពិនិ
តយឈើើញថ្ន ានហានិភយ័ខពស់ផ្ដលអាចឈ្វើឱ្យកខវកដ់ល់កសិផល។     

៧១ ម្រតូវសំអាតយានយនតសម្រាបដ់ឹកជញ្ជូ នកុំឱ្យានម្របឡាកស់ារធាតុគីម្មី្និានកឈម្ាចកម្ា ី
ឈផសងៗ និងម្និានការរកុរានរបស់សាសភាពចនម្រង។ ឈៅម្ុនឈពលននការឈម្របើម្របាស់ម្រតូវ
សំអាតជាចាបំាច ់ និងឈចៀសយតងការឈម្របើម្របាស់ម្របសិនឈបើពិនិតថ្នានហានិភយ័ខពស់ផ្ដលអាច
ឈ្វើឱ្យានភាពកខវកដ់ល់កសិផល។     

៧២ ម្រតូវផ្តរកាទុក និងដឹកជញ្ជូ នកសិផលដ្ឋចឈ់ដ្ឋយផ្ កពីទនំិញផ្ដលជាម្របភពននភាពកខវក ់       
ជីវសាស្ដសត និងរបូសាស្ដសត។     
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កណំតច់ណំឈំដើម្បងីាយរក នងិម្របម្លូម្រត បម់្កវញិ 
៧៣ ម្រតូវកំណតអ់តតសញ្ជា ណឈផសងគាន ឈដ្ឋយឈឈាម ោះ ឬ ឈលខកូដចំឈពាោះរាល់ទកីផ្នែងផលិតកម្មដ្ឋច់

ឈដ្ឋយផ្ កពីគាន នីម្យួៗ។ ឈឈាម ោះ ឬ ឈលខកូដទាងំឈនាោះម្រតូវានដ្ឋកជ់ាសាែ កឈៅាម្ទីកផ្នែង 
និងម្រតូវកតម់្រាឈៅឈលើផ្ផនទីចំការ។ឈឈាម ោះ ឬឈលខកូដទកីផ្នែងម្រតូវកតម់្រាឈៅឈលើឯកសារ និង
កំណតម់្រាទាងំអស់ផ្ដលពាកព់ន័ធឈៅនឹងទីកផ្នែងឈនាោះ។     

៧៤ ម្រតូវផ្តដ្ឋកអ់តតសញ្ជា ណសំគាល់ឱ្យចាស់ោស់ឈៅឈលើ ម្របអប/់្ុង កសិផលផ្ដលបានឈវច
ខចប់ឈ់ដើម្បងីាយម្រសាវម្រជាវរក ឈើើញចំការ ឬ ទីកផ្នែងផ្ដលបានដ្ឋ។ំ      ៧៥ ម្រតូវរកាទុកកណំតម់្រាអំពីកាលបរឈិចេទននការផ្បងផ្ចកផគតផ់គង់ ់ នងិទិសឈៅកសិផលម្យួ
ម្ុខៗ។     

៧៦ ម្រតូវផ្តទុកដ្ឋកក់សិផលផ្ដលបានកំណតអ់តតសញ្ជា ណឈើើញថ្ន បានទទួលរងនូវភាពកខវក ់ឬ 
ានសកាត នុពលកខវកឱ់្យឈៅឆ្ង យដ្ឋចឈ់ដ្ឋយផ្ កពីឈគ និងម្រតូវទបស់ាក តក់ារផ្ចកចាយ ឬ
ម្របសិនឈបើកសិផលឈនាោះបានលកឈ់ចញឈៅឈហើយឈនាោះម្រតូវផ្តជូនដណឹំងជាបនាា នដ់ល់អនកទិញ
។     

៧៧ ម្រតូវឈសុើបអឈងកតនូវម្ូលឈហតុផ្ដលបងកឱ្យានភាពកខវកទ់ាងំឡាយ និងម្រតូវចាតវ់ធិានការទប ់
សាក តកុ់ឱំ្យឈកើតានឈ ើងម្តងឈទៀត និងម្រតូវកតម់្រាទុកនូវឈហតុការណ៍ឈនាោះ និងវធិានការនានា 
ផ្ដលបានឈម្របើ។     

ការបណតុ ោះបណត ល 
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៧៨ និឈយាជក និងកម្មករម្រតូវានចំឈណោះដឹងសម្រម្យ ឬ ម្រតូវបណតុ ោះបណត លឈៅកនុងផ្ដនទទួល
ខុសម្រតូវទាកទ់ិននងឹវធិានននការអនុវតតកសិកម្មលអកនុងការងារផលិតកម្មផ្ផែឈ ើ និងបផ្នែម្រសស់
ឈដ្ឋយអគគនាយកដ្ឋា នកសិកម្ម។ រាល់ឯកសារអំពីការបណតុ ោះបណត លម្រតូវផ្តរកាទុក។     

ឯកសារ នងិកណំតម់្រា 
៧៩ ម្រតូវផ្តរកាទុកកណំតម់្រាអំពវីធិានននការអនុវតតកសិកម្មលអកនុងការងារផលិតកម្មផ្ផែឈ ើ និង

បផ្នែម្រសស់កនុងរយឺៈឈពលយា ងតិចពីរឆ្ន  ំឬ កនុងរយឺៈឈពលផ្វងជាងឈនោះាម្ការតម្រម្ូវរបស់រដ្ឋា ភិ
បាល ឬ អតថិ្ិជន។     

៨០ ឯកសារចាស់ហួសកាលកណំតម់្រតូវផ្តឈបាោះឈចាល និងម្រតូវឈម្របើផ្តចាបក់ំផ្ណថ្មីប ុឈណណ ោះ។ 
    ការពនិតិយឈម្ើលឈ ើងវញិនូវការអនុវតត 

៨១ ម្រតូវផ្តឈ្វើការពិនិតយឈម្ើលឈ ើងវញិនូវរាល់ការអនុវតតទាងំឡាយយា ងឈហាចណស់ម្យួឆ្ន មំ្តង
ឈដើម្បធីានាថ្នការអនុវតតទាងំឈនាោះបានឈ្វើឈ ើងម្រតឹម្ម្រតូវ និងម្រតូវចាតវ់ធិានការផ្កតម្រម្ូវចំឈពាោះ
កំហុសឆ្គងណម្យួផ្ដលបានរកឈើើញ។ ម្រតូវរកាទុកកំណតម់្រាអំពីការអនុវតតផ្ដលបាន
ពិនិតយឈម្ើលឈ ើងវញិ និងវធិានការផ្កលំអនានា។     

៨២ ម្រតូវចាតវ់ធិានការឈដើម្បឈីដ្ឋោះម្រសាយការតយត ទាងំឡាយទាកទ់ងឈៅនឹង សុវតថិភាពចណីំអាហារ 
និងម្រតូវកតម់្រាទុកនូវរាល់ការតយត  និងវធិានការផ្ដលឈម្របើ។     

ឈឈាម ោះអនកយតយតនម្ែឺៈ       ហតថឈលខាឺៈ              កាលបរឈិចេទឺៈ 





៧៦ 
 

ឧទាហរណ៍ននឯកសារ និង កំណត្់រា 

3  
ឈៅផ្ផនកឈនោះានឧទាហរណ៍ននឯកសារ និងទំរងក់តម់្រាផ្ដលឈម្របើសំរាបក់ារអនុវតតឈៅកនុងផ្ផនកសុវតថិភាព 

ចំណីអាហារ។ ឯកសារ នងិទម្រម្ងក់តម់្រាទាងំឈនោះម្រគានផ់្តជាឧទាហរណ៍ប ុឈណណ ោះ ឈហើយឈគអាចឈម្របើវ ិ្ ីសាស្ដសត 
និងម្រទងម់្រទាយ (format) ដនទឈទៀតបាន។ ការអនុវតតកសិកម្មលអកណំតជ់ាកោ់កអ់ំពីពត័ា៌នផ្ដលម្រតូវចងម្រកងជា 
ឯកសារ និងកតម់្រាទុក ប ុផ្នតពុំបានបញ្ជជ កព់ីវ ិ្ ចីងម្រកងជាឯកសារ និងកតម់្រាទុកឈ ើយ។ 

 ឧទាហរណ៍ននឯកសារ និងទម្រម្ងក់តម់្រាឈៅកនុងផ្ផនកឈនោះគឺឺៈ  
 បែងច់ំការ 
 កំណតម់្រាអពំីការយតយតនម្ែហានិភយ័ 
 កំណតម់្រាអពំីបំផ្ណកពូជដណំ ំ
 បញ្ជ ីសារឈពើភណ័ឌ សារធាតុគមី្ ី
 កំណតម់្រាអពំីថ្នន បំាញ់ 
 កំណតម់្រាអពំីសារធាតុគីម្ឈីម្របើឈម្រកាយឈពលម្របម្ូលផល 
 ទម្រម្ងលិ់ខិតអនុញ្ជា តឱ្យឈម្របើសារធាតុគីម្ ី
 កំណតម់្រាអពំីជ ីនិងសារធាតុផ្កលម្អបឈងកើនជីជាតិដ ី
 កំណតម់្រាអពំីការម្របម្ូលផល និងការឈវចខចប ់
 កំណតម់្រាអពំីការទទួលខុសម្រតូវការងារ និងការបណតុ ោះបណត ល 
 ផ្ផនការសាអ ត និងកាច តស់តវចនម្រង 
 របាយការណ៍អំពីវធិានការផ្កតម្រម្ូវ 
 ការផ្ណនាអំំពីអនាម្យ័ទាតា ល់ខែួន
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 បៃង់ចំការ  

     3 
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កំណត្់រាអំពីការវាយត្នម្ៃហានិភ័យ 

3 
ឈឈាម ោះអាជវីកម្ម / អនកដ្ឋ ំ៖  

 

ម្របភពកខវក ់ ដណំ ំ
ការយតយតនំល 

S = សំខាន ់/ NS = ម្និសំខាន ់
ឈតើឈគម្រគបម់្រគងហានភិយ័ដូចឈម្តច? ហតថឈលខា កាលបរឈិចេទ 
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កំណត្់រាអំពីបំផ្ណកពូជែំណំ្ត 

3 

ឈឈាម ោះអាជវីកម្ម / អនកដ្ឋ ំ៖  
កាលបរឈិចេទ ដំណ ំ ពូជ អនកផគតផ់គង ់                               

(ឈឈាម ោះ និងអាស័យដ្ឋា ន)  បរាិណផ្ដលទទួលបាន ទីាងំផ្ដលបានដ្ឋដំណំ ំ
 

       

          

      
      
      

      

      

      

បញ្ជីសារម្ពើភ័ណឌ សារធាត្ុគីម្ី 
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3 
ឈឈាម ោះអាជីវកម្ម / អនកដ្ឋ ំ៖  
កាលបរឈិចេទទិញ ឈឈាម ោះផលិតផល បរាិណ  ទីកផ្នែងទិញ ឈលខឈកោះ/្ុង 

(កផ្នែងផ្ដលអាចរកបាន) កាលបរឈិចេទផលិត/ 
ផុតកណំតឈ់ម្របើ វ ិ្ ីសាស្ដសត និងកាលបរឈិចេទ 

ននការឈបាោះឈចាល 
  

 
 

    

  
 

        

       

       

       

       

   

កំណត្់រាអំពីការបាញ់ថ្ែ ំ 

ការពិនិតយឈម្ើលសតុក កាលបរឈិចេទ :                                  ឈឈាម ោះ:  កាលបរឈិចេទ :                                  ឈឈាម ោះ: 
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3 
ឈឈាម ោះអាជីវកម្ម / អនកដ្ឋ ំ៖                                                          ដំណ ំ/ ពូជ ៖                                                            ឆ្ន  ំ/ រដូវ ៖  
កាលបរឈិចេទ/
ឈពលឈវោ 

បែុក/ជួរ 
ដំណកក់ាល/ 
ឈគាលឈៅដំណំ 

ផលិតផល អម្រាលាយ អម្រាឈម្របើ 
ឧបករណ៍/    
វ ិ្ ីសាស្ដសតឈម្របើ 

កាលបរឈិចេទផ្ដលានសុវតថិភាព
ចំឈពាោះការម្របម្ូលផល/ WHP 

ឈយាបល់/លកៈខណឌ
អាកាសធាតុ 

អនកឈម្របើ 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



 

៨២ 

 

កំណត្់រាសារធាត្ុគីម្ីម្របើម្រកាយម្ពលរបម្ូលនល 

3 
ឈឈាម ោះអាជីវកម្ម / អនកដ្ឋ ំ៖ 

សារធាតុគីម្ ី ទំហំ្ុង 

អម្រាលាយកនុង្ុង 
វ ិ្ ីសាស្ដសតឈម្របើ 

សារធាតុសុទធ សារធាតុបផ្នថម្ 
  

    
 

    
 

   
កាលបរឈិចេទ ឈពលឈវោ សារធាតុគីម្ ី សារធាតុសុទធ ឬ 

សារធាតុបផ្នថម្ ឈយាបល់ ហតថឈលខា 
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លិខ្ិត្អនុញ្ញា ត្ឱ្យម្របើសារធាតុ្គីម្ី 

3 
 ឈរាងរកាទុកសារធាតុគមី្ឈីនោះម្រតូវផ្តចាកឈ់សារម្រគបឈ់ពលទាងំអស់ ។ 
 ឈោក ................... ម្រតូវទទួលខុសម្រតូវកនុងការឈម្របើម្របាស់ និងរកា ទុកសារធាតុគីម្ទីាងំអស់ផ្ដលបានឈម្របើ 
ឈៅឈលើចំការរបស់គាត ់និងកនុងការបណតុ ោះបណត ល និងម្រគបម់្រគងបុគគលិកទាងំអស់ផ្ដលម្រតូវឈម្របើសារធាតុគីម្។ី 

បុគគលិកខាងឈម្រកាម្ឈនោះ បានទទួលការអនុញ្ជា តឱ្យឈម្របើសារធាតុគីម្ ី៖ 
ឈឈាម ោះផ្ដលទទួលបានការអនុញ្ជា ត ហតថឈលខាអនកម្រគបម់្រគង កាលបរឈិចេទ 
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កំណត្់រាអំពីជី និងសារធាតុ្ផ្កលម្អបម្ងកើនជីជាតិ្ែី 
 

3 
 

ឈឈាម ោះអាជីកម្ម / អនកដ្ឋ ំ៖ ឆ្ន  ំ/ រដូវ ៖  
 

  

 

កាលបរចិ្ឆេទ ដំណំ/ពូជដំណំ បលុក/ជួរ ផលិតផល អ្នកផគត់ផគង់ផលិតផល អ្ត្រាច្ត្របើ ច្ោបល់ អ្នកច្ត្របើ 
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កំណត្់រាអំពីការរបម្ូលនល និងការម្វចខ្ចប់ 

3 
ឈឈាម ោះអាជីវកម្ម / អនកដ្ឋ ំ៖ 
ដំណពូំជដំណ ំកាលបរឈិចេទ 

ការដ្ឋដុំោះ អតតឈលខបែុក 
កាលបរឈិចេទ 

ម្របម្ូលផល/ឈវចខចប ់ ឈលខកូដ 
ឈកោះ/្ុង ចំនួនផ្ដល 

ឈវចខចប ់ ទិសឈៅ/ឈលខទំនិញ ឈយាបល់      
(ឧឺៈគុណភាព សីតុណា ភាព) 
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កំណត្់រាអំពីការទទួលខ្ុសរត្ូវការងារ និងការបណ្ត ុះបណ្្តល 

3 
ឈឈាម ោះអាជីវកម្ម / អនកដ្ឋ ំ៖  

ឈឈាម ោះ 
ការឈម្របើ 

សារធាតុគីម្ ី
ជី កាឈម្រសាចម្រសព ការម្របម្ូលផល 

ឈ្វើចំណតថ់្នន ក ់
និងការឈវចខចប ់

ការសំអាត 
អនាម្យ័ 
ទាតា ល់ខែួន 

ជួសជុល 
និងផ្ថ្រកា 

ការម្រតួតពិនិតយ 
ឯកសារ 

          
          
          
          
          
          

          

 C  =  ចូលឈរៀនអំពីអនកឈម្របើម្របាស់សារធាតុគីម្ឈីៅចំការ                      
  √ =  ឈ្វើការងារ និងបានបញ្ចបក់ារបណតុ ោះបណត ល                    
√ √ =  ឈ្វើការងារ  បានបញ្ចបក់ារបណតុ ោះបណត ល និង ានការទទួលខុសម្រតូវាម្ផ្ផនក 



 

87 
 

ផ្ននការសំអាត្ និងកោច ត្់សោសភាពចនរង 

3 
ច្ ម្ ោះអាជីវកម្ម / អ្នកដំ ៖                                                                                                                                     កាលបរចិ្ឆេទ ៖ 

កន្លលង/ឧបករណ៍ត្រតូវបាលសំអាត ឆំលួលច្ពល អ្នកទទួលខុសត្រតូវ វធីិសាស្តសរ 
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របាយការណ៍អំពីវិធានការផ្កត្រម្ូវ 

3 
ច្ ម្ ោះអាជីវកម្ម / អ្នកដំ ៖  
កាលបរចិ្ឆេទ បញ្ហា  លិងមូ្លច្េតុ វធិាលការច្ដើម្បីច្ដោះស្រសាយបញ្ហា  េតថច្លខា លិងកាលបរចិ្ឆេទ 

ច្ៅច្ពលបញ្ហា ត្រតូវបាលច្ដោះស្រសាយ 
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ការផ្ណនំាអំពីអនាម្័យផ្ទទ ល់ខ្ៃួន 

3 
បុគគលិកទាងំអស់ឺៈ        
 ម្រតូវោងនដរបស់អនកជាម្យួសាប៊ា ូ និងទឹក និងសម្ងួតនដរបស់អនកឈដ្ឋយឈម្របើម្រកដ្ឋសជូតថ្មីម្នុនឹងចាបក់ាន ់
ផ្ផែឈ ើ ។ 

 បនាា បពី់  ចូលបងគន ់         
  កានស់តវ          
 ជកប់ារ ី           
 កានសំ់ណល់ចណីំអាហារ នងិសំរាម្ 

រុរំបសួ និងដំឈៅឈដ្ឋយបងស់ាអ ត នងិម្និម្រជាបទឹក ។ 

ជូនដណឹំងដល់អនកម្រគបម់្រគង ម្របសិនឈបើ អនកានជំងឺម្រកពោះ  ជម្ងឈឺថ្ែើម្ និងជម្ងឆឺ្ែងដនទឈទៀត ។ 

ចូរកុំជកប់ារ ី បរឈិភាគចំណីអាហារ ឬ ឈសាត ោះទឹកាតឈ់ៅកផ្នែងឈលើកដ្ឋកឈ់រៀបចំផលិតផល។  

 

 

ហតថឈលខារបស់បុគគលិកឺៈ      កាលបរឈិចេទឺៈ 
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ឧបសម្ព័នធ ១ ៖ សទាទ នុរកម្ពាកយ 

 
 

ពាកយបឈចចកឈទស 

Bopesticide ថ្នន ជំីវសាស្ដសតកសិកម្ម
  

ថ្នន កំសិកម្មផ្ដលផលិតឈចញពីម្របភពជីវសាស្ដសត 

Cleaning ការសំអាត ការយកដី  ្ូលី ខាែ ញ់  ឬកំឈទចកំទីឈផសងឈទៀតឈចញ 

Competent  

authority 

 

 

អាជាា ្រាន 
សម្តថកិចច 

សាថ បន័ ឬ ម្រកុម្ហ៊ាុនផ្ដលអាជាា ្រ ម្រតូវបានឈគទទួលសាគ ល់ 
ឈដើម្បអីភវិឌ្ឍន ៍ ឬ ម្រតួតពិនតិយសតងដ់្ឋចាបម់្របតិបតតិការ ម្រកម្ 
អនុវតត និយត័ិកម្ម និងឈគាលនឈយាបាយ។ ឧទាហរណ៍រមួ្ 
ាន នាយកដ្ឋា នរបស់រដ្ឋា ភបិាលគណឺៈ កម្មការអនតរជាតិ 
ដូចជា CODEX អងគការឧសាហកម្ម ាច ស់ម្របពន័ធ QA, 
GAP និងម្រកុម្ហ៊ាុនសាវនកម្ម ។ 

Composting ការឈ្វើជីកំប ុសត ដំឈណើ រការឈដ្ឋយានការម្រគបម់្រកងផ្ដលសារធាតុសររីាងគម្រតូវ 
រងនូវសំឈណើ ម្ កំឈៅ និងម្មី្រកូសររីាងគកនុងរយឺៈឈពលម្យួឈដើម្ប ី
ផលិតនូវផលិតផលម្យួផ្ដល ឈគសាគ ល់ថ្នជីកបំ ុសត ។ 

Contamination ភាពម្រកខវក ់ សុវតថិភាពចំណីអាហារឺៈ ការបញ្ចូល ឬការឈផារឈម្រគាោះថ្នន ក ់
កនុងសុវតថិភាពចណីំអាហារឈៅកនុងកសិផលឬឈៅកនុង្ន
ធានដ្ឋកប់ញ្ចូ លផ្ដលប ោះជាម្យួកសិផលដូចជា ដ ី ទឹក 
ឧបករណ៍ និងម្នុសស។ 

Customer អតិថ្ិជន អាជីវកម្មឬបគុគលផ្ដលទិញឬទទួលកសិផល។ ឧទាហរណ៍ឺៈ  
អនកឈវចខចប ់ ម្រកុម្ា ើីតទីង អនកផ្ចកចាយលក ់ អនកលកដុ់ ំ
អនកនាឈំចញ អនកផ្កនចន អនកលករ់ាយ ឬ អនក ឈម្របើម្របាស់ ។ 

Domestic  

animals 
សតវម្រសុក សតវចិញ្ច ឹម្របស់ម្រគសួារឬសតវចិញ្ច ឹម្សំរាបឈ់្វើអាហារកនុង 

ម្រគួសារ។ ឧទាហរណ៍ឺៈ ផ្ឆ្ក ឆ្ម  ឈគា ាន ់ទា ចាប ពផ្ព សាវ  
កណតុ រ  ទនាយ។ 

Farm animals សតវចំការ សតវចិញ្ច ឹម្កនុងឈគាលបំណងពាណិជជកម្ម។ ឧទាហរណ៍ឺៈ ឈគា 
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ពផ្ព ាន ់ទា។ 

Faeces ោម្ក កាកសំណល់ឈចញពីឈពាោះឈវៀនសតវ ។ 

Fertigation ការបញ្ចូលជី ការឈម្របើជីាម្រយឺៈម្របពន័ធឈម្រសាចម្រសព 

Food  

safety hazard 

ឈម្រគាោះថ្នន កក់នុងសុវតថ ិ
ភាពចំណីអាហារ 

សារធាតុគីម្ ី ជីវសាស្ដសត របូសាស្ដសត ឬ របស់របរផ្ដលអាច 
បងកឱ្យផ្ផែឈ ើ និងបផ្នែកាែ យឈៅជាហានិភយ័ដល់សុខភាព 
ផ្ដលពុំអាចទទួលយកបានដល់ អនកឈម្របើម្របាស់។ 

Foreign objects កំឈទចកំទ ី សារធាតុម្និម្រតូវការានឈៅកនុង ឬ ជុំវញិកសិផលផ្ដលអាច 
ជោះឥទធពិលឈលើសុវតថិភាពចណីំអាហារឬគុណភាព។ 
ឧទាហរណ៍ឺៈ អំផ្បងផ្កវ ឈោហឺៈ ឈ ើ ថ្ម ដី សែឹកឈ ើ 
ផ្ម្កឈ ើ បាែ សាិច និងម្រគាបឈ់មម ។ 

Fumigation ការបាញ់ឧសម័នគីម្ ី ការឈម្របើសារធាតុគីម្ឈីដើម្បកីចំាតស់តវចនម្រងឈៅកនុងដ ីឬ ឈម្រកាម្ 
ម្រសទាបដ់ីដូចជា សតវលអិត ជំងឺ និង ឈមម ចនម្រង។ 

Good  

agricultural 

practice 

ការអនុវតតនល៍អកនុង 
ការងារកសិកម្ម 

ការអនុវតតនផ៍្ដលឈម្របើសំរាបទ់បស់ាក ត ់ ឬ កាតប់នថតហានភិយ័ 
ននឈម្រគាោះថ្នន កឈ់កើតឈ ើងឈៅកនុងផលិតកម្មម្របម្ូលផលការ 
ឈលើកដ្ឋកក់សិផលឈម្រកាយឈពលម្របម្ូលផល ។ 

Integrated pest 

management 

IPM ម្របពន័ធសំរាបម់្រគបម់្រគងសតវចនម្រងផ្ដលរមួ្បញ្ចូ លនូវ
យុទធសាស្ដសតជាឈម្រចើនឈដើម្បកីាតប់នថយការឈម្របើម្របាស់ថ្នន គំីម្ី
កសិកម្មដូចជា ជួយ ជំរញុដល់សតវលអិតានម្របឈយាជន ៍ និង
ម្មី្រកូសររីាងគឱ្យកឈកើតឈ ើង អនាម្យ័លអឈលើដំណ ំ និងសុខ
ភាពរកុៈជាត ិ ពិនិតយជាឈទៀងទាតនូ់វសតវចនម្រងឈលើដំណឈំដ្ឋយ
ឈម្របើសារធាតុកំចាតជ់ីវសាស្ដសត និងថ្នន កំសិកម្មម្រសាល និង
ឈម្រជើសឈរ ើសឈម្របើថ្នន គំីម្កីសិកម្ម ។ 

Maximum  

Residue  

Limit (MRL) 

កំរតិកាកសំណល់ 
ជាតិពុលអតបិរា 

ចំនួនអតិបរារបស់សារធាតុគីម្ាីនឈៅកនុងផ្ផែឈ ើ 
និងបផ្នែសំរាបល់ក ់
សំរាបក់ារឈម្របើម្របាស់របស់ម្នុសសផ្ដលអនុញ្ជា តឈដ្ឋយអាជាា ្
រានសម្តថកិចច 
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Obsolete  

chemical 

សារធាតុគីម្ ី
ហួសសម្យ័ 

សារធាតុគីម្ផី្ដលានភាពសម្រម្យសំរាបឈ់ម្របើតឈៅឈទៀត។ 
ឧទាហរណ៍ឺៈ ការអនុម្ត័ឱ្យឈម្របើសារធាតុគីម្អីាចលុបឈចាល 
សារធាតុគីម្ាីនអាយុចាស់ជាងការឈម្របើម្របាស់កនុងឈពល
បចចុបបនន ្ុងដ្ឋកគ់មី្ខូីចខាត និងសារធាតុគីម្ខូីច។ 

Organic  

material 

សារធាតុសររីាងគ សារធាតុផ្ដលានឈដើម្កំឈណើ តពីរកុៈជាត ិ និងសតវ នងិផ្ដល
ម្និផ្ម្នម្កពីម្របភពរសមីសំឈយាគឈ ើយ។ 

Persistent  

chemicals 

សារធាតុគីម្កីបក់នុងដី
យូរ 

ថ្នន កំសិកម្មផ្ដលានសារធាតុកែរ័សររីឺៈ ឈោហឺៈ្ងន ់ និងសារ
ធាតុគីម្ដីនទឈទៀតផ្ដលានជាយូរឈៅកនុងដី ទឹក និងបរសិាថ ន
ទូឈៅ (ឧឺៈ ថ្នន កំំចាតឈ់មម ឈៅបាតទឹក)។ 

Pest សាសភាពចនម្រង សតវ ឬ រកុៈជាតិម្និម្រតូវការផ្ដលជោះឥទធិពលដល់ផលិតកម្ម, 
គុណភាព និង សុវតថិភាពផ្ផែឈ ើ និងបផ្នែ។ ឧទាហរណ៍ឺៈ 
សតវលអិត  ជំង ឺឈមម ចនម្រង សតវ កឈករ បកាបកស។ី 

Pesticide ថ្នន កំសិកម្ម ផលិតផលឈម្របើសំរាបក់ំចាតស់ាសភាពចនម្រង។ ឧទាហរណ៍ឺៈ 
ថ្នន សំំោប ់សតវលអិត ថ្នន សំំោបផ់សតិ ថ្នន សំំោបឈ់មម  ឧសម័ន
គីម្។ី ថ្នន កំសិកម្មអាច ផលិតពីម្របភពគមី្ ីនិងជីវសាស្ដសត។ 

Potable water ទឹកផឹក ទឹកផ្ដលសម្រម្យសំរាបម់្នុសសឈម្របើម្របាស់ដូចផ្ដលបាន 
អនុម្ត័ឈដ្ឋយអងគការសុខភាពពិភពឈោក ឬឈដ្ឋយចាបរ់បស់
ម្របឈទសផ្ដលសម្ម្ូល។ 

Produce កសិផល ផ្ផែឈ ើ និងបផ្នែ (រមួ្ទាងំតណិជាត)ិ 

Property កម្មសិទធ ិ កផ្នែងទាងំម្ូលរបស់ចំការ ឬ អាជីវកម្ម។ យតរមួ្ានផាោះទាងំ
អស់អាគារ កផ្នែងផលិតកម្ម ផែូវ សតវ និងរកុៈជាត ិនិងផែូវទឹក
ឈៅកនុងម្រពំផ្ដនកម្មសិទធ ិ។ 

Remedial action វធិានការបងាក រ វធិានការសំរាបប់ំបាត ់ ឬកាតប់នថយ ឬ ទបស់ាក តឈ់ម្រគាោះថ្នន កកុ់ំ
ឱ្យឈកើតឈ ើងវញិ 

Risk ហានិភយ័ ឱ្កាសននអវីម្យួឈកើតឈ ើងផ្ដលប ោះទងគចិឈលើឈម្រគាោះថ្នន ក ់   
 (ឧឺៈសុវតថិភាពចំណីអាហារ)។ ជា្ម្មាឈគយតស់យតឈដ្ឋយភាព
ម្របផ្ហល និ ផលវបិាក។ 
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Sanitise ការឈ្វើអនាម្យ័ ការកាតប់នថយកំរតិម្មី្រកូសររីាងគាម្រយឺៈការឈម្របើសារធាតុគមី្ ី
កំឈៅ និងវ ិ្ ីសាស្ដសតឈផសងឈទៀត។ 

Site ទីកផ្នែង កផ្នែងកណំតក់នុងកម្មសិទធិ។ ឧទាហរណ៍ឺៈ ទីកផ្នែងផលិតកម្ម 

Soil additives សារធាតុបផ្នថម្ដ្ឋក ់
កនុងដ ី

ផលិតផល ឬ សារធាតុផ្ដលបផ្នថម្ដល់ដីឈដើម្បផី្កលំអជីវជាតិ 
រចនាសម្ពន័ធ ឬ ឈដើម្បកីំចាតឈ់មម ចនម្រង។ ឧទាហរណ៍ាន
ដូចជា ោម្កសតវ អាចម្រ៍ណរ ជីកំប ុសត សារាយសម្ុម្រទ 
ផលិតផលឈ្វើពីម្រត។ី 

Target ឈគាលឈៅ វតថុ ឬទីកផ្នែងផ្ដលសកម្មភាពតំរងទ់ិសឈៅរក។ ឧទាហរណ៍ឺៈ 
ការបាញ់ថ្នន កំសិកម្មឈៅឈលើដំណឈំគាលឈៅឈដើម្បកីំចាត់
សាសភាគចនម្រងឈគាលឈៅ ឬ ឈម្របើជីឈៅឈលើយតលឈមម ឈគាល
ឈៅសំរាបផ់តល់ជីជាតដិល់ដណំ។ំ 

Traceability ភាពអាចរកឈើើញ សម្តថភាពផ្ដលអាចាម្ចលនាកសិផលាម្រយឺៈដណំក់
កាលផលិតកម្ម និងការផ្ចកចាយលកជ់ាកោ់ក ់។ 

Withholding  

period 

រយឺៈឈពលរងច់ា ំ រយឺៈឈពលអបបបរាផ្ដលអនុញ្ជា តរយតងការឈម្របើថ្នន កំសិកម្ម 
និងការម្របម្ូលផលកសិផល។ 

Workers កម្មករ ម្នុសសទាងំអស់ផ្ដលឈ្វើការងារឈៅាម្ចំការ ឬ ាម្អាជីវ
កម្ម រមួ្ានសាជកិម្រគួសារ និងអនកឈ  ការ ។ 
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អងគការកនុងពភិពឈោក 

 អងគការពាណិជជកម្មពភិពឈោកននអងគការសហម្របជាជាត ិ– WTO  www.wto.org  

 អងគការសុខភាពពភិពឈោកននអងគការសហម្របជាជាត ិ– WHO  www.who.int  

 អងគការឈសបផង និងអាហារននអងគការសហម្របជាជាត ិ www.fao.org  

 សនងការឈសបផងអាហារ Codex (Codex) www.codexalimentarius.net  

 
ឈគាលការណ៍ផ្ណនាអំពំកីារអនុវតរកសិកម្មលអ 

 ឈគាលការណ៍ផ្ណនាអំំពីសុវតថិភាពចណីំអាហារឈៅចំការសំរាបក់សិផលម្រសស់ឺៈ នាយកដ្ឋា នកសិកម្ម 
ឈនសាទ និងរកុៈកម្ម អូស្ដសាត លី ឆ្ន  ំ២០០៤ www.daff.gov.au/content/publications.cfm?Category=Food  

 សុវតថិភាពចំណីអាហារចាបឈ់ផតើម្ឈៅចំការឺៈ ម្គគុឈទាស៍សំរាបអ់នកដ្ឋ។ំ ការអនុវតតនល៍អកនុងការងារកសិកម្មសំរាប់
ផ្ផែឈ ើ និងបផ្នែម្រសស់ឺៈ សកលវទិាគរ័ផ្ណល អាឈម្រកិ ឆ្ន  ំ២០០៤ www.gaps.cornell.edu  

 សុវតថិភាពចំណីអាហារចាបឈ់ផតើម្ឈៅចំការឺៈការយតយតំនលឈដ្ឋយខែួនឯងរបស់អនកដ្ឋចំំឈពាោះហានភិយ័សុវតថិភាព
ចំណី អាហារ។ សកលវទិាគរ័ផ្ណល, អាឈម្រកិ, ឆ្ន  ំ២០០៤ www.gaps.cornell.edu  

 ការអនុវតតនល៍អកនុងការងារកសិកម្ម។ សកលវទិាល័យកាលីហវ័រញា  ដ្ឋវសី សហរដាអាឈម្រកិ ២០០៤ 
ucgaps.ucdavis.edu  

 ឈសចកតីសឈងៈបអំពកីម្មវ ិ្ ីសុវតថិភាពចណីំអាហារ ឬឈគាលការណ៍ផ្ណនាអំំពីផ្ផែឈ ើ និងបផ្នែម្រសស់ឈៅទូទាងំ
ពិភពឈោក www.foodsafetynetwork.ca/food/onfarm.htm  

 ឈគាលការណ៍ផ្ណនាអំំពីសុវតថិភាពចណីំអាហារឈលើចងាវ កផ់គតផ់គងឈ់ម្ ន ឆ្ន  ំ ២០០៥។ សាគម្ា ើិត
ទីងកសិផល និងសាគម្របួរមួ្ផ្ផែឈ ើ និងបផ្នែម្រសស់ www.pma.com or www.uffva.org  

 ផ្កលំអសុវតថិភាពផ្ផែឈ ើ និងបផ្នែម្រសស់ ។ វមី្ ជនចនិ ឆ្ន  ំ ២០០៥ ។ វតូហិដ ទាតបែីសីុង លីម្តី្តី 
www.woodheadpublishing.com  

 
កម្មវ ិ្ បីណតុ ោះបណត ល 

 ម្របពន័ធធានាគុណភាពសំរាបគ់ំឈរាងផ្ផែឈ ើ និងបផ្នែអាសា៊ា ន www.aphnet.org  
 ការផ្កលំអគុណភាព និងសុវតថិភាពផ្ផែឈ ើ និងបផ្នែម្រសស់ឈសៀឺៈវឈៅវ ិ្ ីសាស្ដសតអនុវតតសំរាបម់្រគូបឈងាគ ល។ 

FAO 2004 www.fao.org/es/ESN/food/foodandfood_fruits_en.stm  

 ការផ្កលំអសុវតថិភាព និងគុណភាពផ្ផែឈ ើ នងិបផ្នែម្រសស់ឺៈ ឈសៀវឈៅបណតុ ោះបណត លសំរាបម់្រគូបឈងាគ ល។ 
សកលវទិាល័យ ឈម្រផី្ ន សហរដាអាឈម្រកិ ឆ្ន  ំ២០០២ www.jifsan.umd.edu/gaps.html  

http://www.wto.org/
http://www.who.int/
http://www.fao.org/
http://www.codexalimentarius.net/
http://www.daff.gov.au/content/publications.cfm?Category=Food
http://www.gaps.cornell.edu/
http://www.gaps.cornell.edu/
http://www.foodsafetynetwork.ca/food/onfarm.htm
http://www.pma.com/
http://www.uffva.org/
http://www.woodheadpublishing.com/
http://www.aphnet.org/
http://www.fao.org/es/ESN/food/foodandfood_fruits_en.stm
http://www.jifsan.umd.edu/gaps.html
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 ម្របពន័ធគុណភាព និងសុវតថិភាពចំណីអាហារ ៖ ឈសៀវឈៅបណតុ ោះបណត លអំពអីនាម្យ័ចណីំអាហារ និង 
ការវភិាគឈម្រគាោះថ្នន ក ់និងម្របពន័ធ HACCP ។ FAO 1998 www.fao.org/docrep/W8088E/W8088E00.htm  

ឯកសារឈបាោះពុម្ពរបស់ Codex / FAO ៖ 

 អនុសាសនអ៍ំពីម្រកម្អនុវតតអនតរជាតិឺៈ ឈគាលការណ៍ទូឈៅននអនាម្យ័ចណីំអាហារ ។    

    Codex: www.codexalimentarius.net  

 ពម្រងាងម្រកម្អនុវតតអនាម្យ័សំរាបផ់្ផែឈ ើ និងបផ្នែម្រសស់។                 

      Codex: www.codexalimentarius.net  

 ម្រកម្ទូនាម នអនតរជាតិសតីអំពីការផ្ចកចាយលក ់និងការឈម្របើម្របាស់ថ្នន កំសិកម្ម ។                              

    FAO: ww.fao.org/ag/agp/agpp/Pesticid/Defaul.htm  

កម្មវ ិ្ គុីណភាព នងិសុវតថភិាពចណីំអាហារឈៅចកំារ 

កម្មវ ិ្  ី ឈគហទំពរ័ 

EUREPGAP www.eurep.org  

ChileGAP www.chilegap.com  

កម្មវ ិ្ ីសុវតថិភាពចណីំអាហារឈៅចំការឈដ្ឋយការផ្ថ្ទាឱំ្យឈៅម្រសស់ 
(អូស្ដសាត លី) www.freshcare.com.au  

SQF 1000 and 2000 www.sqfi.com  

CIES – ឈវទិកាអាជីវកម្មចំណីអាហារ www.ciesnet.com  

ម្របពន័ធ Q របស់នថ្ ម្របពន័ធ SALM របស់ា ឈ សីុ 
ម្របពន័ធ GAP-VF របស់សិងាបុរ ីម្របពន័ធ INDON GAP របស់ឥណឌូ ឈនសីុ  
ឈគហទំពរ័គំឈរាង QASAFV www.aphnet.org  

http://www.fao.org/docrep/W8088E/W8088E00.htm
http://www.codexalimentarius.net/
http://www.codexalimentarius.net/
http://www.eurep.org/
http://www.chilegap.com/
http://www.freshcare.com.au/
http://www.sqfi.com/
http://www.ciesnet.com/
http://www.aphnet.org/


 

 

 

 

 


