
ចាវយ៉ា ង

មជ្ឈមណ្ឌ លស្រាវស្រាវបទបបញ្ញត្ត ិបច្ចេកច្ទស និងសតង់

ដារអធិការកិចេអនត រាត្ិ



ចាប់តាំងពីឆ្ន ាំ២0១១ ប្បទេសចិនបានក្លា យជាេីផ្សារនាំចូលចាំណីអាហារ

និងផ្សលិតផ្សលកសិកម្មដ៏ធាំបាំផ្សតុរបស់ពិភពទោក

៥២២

មួ្យរយោនដុោា រអាទម្រកិ

ឆ្ន ាំ២០០៩ _ ឆ្ន ាំ២0១៨ _ ឆ្ន ាំ២0១៩ _

១៣៦៧

មួ្យរយោនដុោា រអាទម្រកិ

១៤៩៨.៥
មួ្យរយោនដុោា រអាទម្ររកិ

ពីស្របច្ទស និងត្ំបន់ាង ១៨0 ាច្រៀងរាល់ឆ្ន ំ។ កន ុងរយៈច្ពល ១0ឆ្ន ំ ពី
ឆ្ន ំ ២00៩ ដល់ឆ្ន ំ២0១៨ ទំហំពាណ្ិជ្ជកមមននចំណ្ីអាហារ និងកសិផល
នំចូលបានច្កើនច្ ើងពី៥២.២ពាន់លានដុលាា រដល់១៣.៦៧ពាន់លាន
ដុលាា រអាច្មរកិ ច្កើនច្ ើង ២.៦ដង។

ឆ្ន ាំ២0១៩ េាំហាំពាណ្ិជ្ជកមមននចំណ្ីអាហារ និងផលិត្ផលកសិកមមនំ

ចូលរបស់ស្របច្ទសចិនបានឈានដល់ ១៤៩.៨ពាន់លានដុលាា រអាច្មរ ិ
ក ច្កើនច្ ើង ៩.៣% ពីមួយឆ្ន ំច្ៅមួយឆ្ន ំ។

ច្ៅច្ពលដដលស្របច្ទសចិនកាន់ដត្ពស្រងីកការច្បើកចំហច្ៅកាន់ពិភព

ខាងច្ស្រៅពាណិ្ជ្ជកមមនំចូលអាហារ និងផលិត្ផលកសិកមមនឹងបនត រកា

បាននូវកំច្ណ្ើនយ៉ា ងឆ្ប់រហ័ស។



ចាប់តាំងពីឆ្ន ាំ២0១១ ប្បទេសចិនបានក្លា យជាេីផ្សារនាំចូលចាំណីអាហារ និងផ្សលិតផ្សលកសិកម្ម

ដ៏ធាំបាំផ្សុតរបស់ពិភពទោក

សាច់

អាហារដដលបាននាំចូលបានក្លា យជាប្បភពសាំខាន់ននក្លរេេួលទាន

អាហារកន ុងប្សកុ
អាហារដូចាាច់ ជ្លផលនិងផលិត្ផលទឹកច្ដាោះច្ោមានការ

ច្កើនច្ ើងននការច្ស្របើស្របាស់កន ុងស្រសកុ។

៣៣% ៧.៩%

ច្មៅទឹកច្ដាោះច្ោទារកដដលបាននំចូល

មានចំដណ្កមួយភាគបីននបរមិាណ្ច្ស្របើ
ស្របាស់កន ុងស្រសកុ ច្ហើយច្មៅទឹកច្ដាោះច្ោ

ដដលាវត្ថ ុធាត្ុច្ដើមសំខាន់សស្រមាប់ផលិ
ត្ច្មៅទឹកច្ដាោះច្ោសស្រមាប់ទារកកន ុងស្រសកុ

ទាងំអស់គឺអាស្រស័យច្លើការនំចូល ។

ាចដ់ដលនំចូលមានចំនួន ៧,៩% នន
បរមិាណ្ច្ស្របើស្របាស់កន ុងស្រសកុ ច្ហើយជ្ល

ផលមានចំនួន ៨,៥% ននបរមិាណ្ច្ស្របើ
ស្របាស់កន ុងស្រសកុ ។

៨.៥%



អគ្គនយកដ្ឋា នគ្យ គ្ឺជាអាជាា ធរមានសម្តថកិចចថ្នន ក់ជាតិសប្មាប់ក្លរងារសុវតថ ិភាព

ចាំណីអាហារនាំចូល និងនាំទចញ។

១អនុទោម្
"ចាប់ត្ឹងរ ៉ឹងបំផុត្ចំនួនបួន" "ចាប់គយ" "ចាប់សុវត្ថ ិភាពចំណ្ីអាហារ" "ចាបច់ត្តត  ី

ស័កសត្វ និងរុកខាត្ិ" "ចាប់ស្រតួ្ត្ពិនិត្យទំនិញ" ។ល។

២ទោលក្លរណ៏

ក្លរប្គ្ប់ប្គ្ងហានិភ័យ ក្លរក្លរពារដាំបូង ក្លរប្តួតពិនិតយ

ដាំទណើរក្លរទាាំងមូ្ល សហអភិបាលកិចចអនតរជាតិ

៣ក្លរេេួលខុសប្តវូ

៤ប្បព័នធនិយតកម្ម

បានបច្ងក ើត្ស្របព័នធ

ស្រគប់ស្រគងសុវត្ថ ិភាពសង្វវ ក់

ផគត្់ផគង់ចំណ្ីអាហារនំចូល

ពីបរច្ទស
ជាំរុញក្លរកសាងគ្ាំរសូហអភិបាលកិចចអនតរជាតិ

ធានសុវតថ ិភាពចាំណីអាហារនាំចូល

ការច្តត ត្៖ ទទួលខុសស្រត្វូស្រតួ្ត្ពិនិត្យរបស់រដាា ភិបាលរបស់អនកនំច្ចញ និងការទទួល

ខុសស្រត្វូចមបងរបស់អនកផលិត្ និងស្របតិ្បត្ត ិករ

ការធាន៖ បំច្ពញភារកិចច ស្រតួ្ត្ពិនិត្យគយ

ជ្ំនួយ៖ការទទួលខុសស្រត្វូរបស់អនកពាក់ព័នធ ច្ផេងច្ទៀត្។



ជាំរុញក្លរេេួលខុសប្តវូរមួ្របស់រដ្ឋា ភិបាលនាំទចញ

សប្មាប់ប្បទេស ឬតាំបន់ដដលទសន ើឲ្យនាំទចញអាហារសាច់សតវ និងរុកខជាតិ (ដូចជា

សាច់ ជលផ្សល បដនា។ ក្លរប្តួតពិនិតយម្ហ បូអាហារដដលនាំចូលប្តវូកាំណត់ទលើមូ្លដ្

ឋានទនេះ។ លកខខណឌ តប្ម្ូវឲ្យទធវ ើចតត ឡីស័ក និងបញ្ជា ក់ពីក្លរេេួលខុសប្តវូរបស់រ

ដ្ឋា ភិបាលនាំទចញសប្មាប់អាហារនាំទចញទៅប្បទេសចិន ។

រដ្ឋា ភិបាលនាំទចញប្តវូបានតប្មូ្វឲ្យអនុវតតក្លរប្តួតពិនិតយទលើម្ហ បូអាហារដដល

បាននាំទចញទៅប្បទេសចិនប្សបតម្ក្លរអនុវតតរមួ្អនតរជាតិ និងកិចច ប្ពម្

ទប្ពៀងទេវភាគ្ី ប្ពម្ទាាំងទចញឯកសារបញ្ជា ក់ផ្សល វូក្លរទដើម្បីឲ្យរដ្ឋា ភិបាលនាំទចញ

អាច "យល់ប្ពម្" សុវតថ ិភាពននអាហារនាំទចញទៅប្បទេសចិន។

វវាិញ បនបស្រត្ស្រតួ្ត្ពនិិត្យ

ផល វូការ



ច្យងត្តមចាប់សុវត្ថភិាពចណំ្ី
អាហារគយអនវុត្តការស្រគប់ស្រគង

ការចុោះបញ្ជ ីសស្រមាប់សហស្រោសផ

លិត្អាហារច្ស្រៅស្របច្ទសដដលនំ
ច្ចញច្ៅកាន់ស្របច្ទសចនិ។

បានចុេះទ ម្ េះ

គយស្រត្ូវអនវុត្តការស្រគប់ស្រគងឯក

ារកត្ស់្រត្តសស្រមាប់អនកនចំ្ចញ
ច្ៅច្ស្រៅស្របច្ទសនិងអនកនំចូល

ចំណ្ីអាហារកន ុងស្រសកុស្រសបត្តម
ចាប់។

ឯកសារនាំចូល

អនកនំចូលស្រត្វូជ្រំុញឲ្យបំច្ពញ

កាត្ពវកចិេរបស់ខល នួកន ុងការស្រតួ្ត្ពិនតិ្្
យស្រកមុហ នុផលិត្ នងិអនកនំច្ចញច្ស្រៅ

ស្របច្ទស ច្ដើមបីធានថាអាហារដដលបាន

នំច្ចញច្ៅស្របច្ទសចនិច្ោរពត្តម
ត្ស្រមូវការននចាប់សុវត្ថភិាពចណំ្ីអាហារ

ចាប់ នងិបទបបញ្ញត្តពិាក់ពន័ធ នងិសតង់

ដារសុវត្ថ ិភាពចណំ្អីាហារាត្។ិ

សវនកម្មរបស់អនកនាំចូល

អនកនំចូលស្រត្វូបានត្ស្រមូវឲ្យស្រតួ្ត្ពិនិត្យ
អាហារដដលមានហានិភ័យខពស់ ឬត្ស្រមូវ

ការពិច្សសច្ផេងច្ទៀត្ (ដូចាច្មៅទឹក
ច្ដាោះច្ោសស្រមាប់ទារក) មុនច្ពលនំចូល
ច្ហើយដាក់ឯការស្របកាសពនធអនុច្លាម

ភាពច្ដើមបីអនុវត្តការទទួលខុសស្រត្វូចមបង

របស់អនកនំចូលចំច្ពាោះសុវត្ថ ិភាពចំណ្ី
អាហារដដលនំចូល។

ក្លរប្តួតពិនិតយសហប្ោស

ជាំរុញក្លរេេួលខុសប្តវូចម្បងរបស់អនកផ្សលិត និងប្បតិបតត ិករ



បាំទពញក្លតពវកិចច ប្តួតពិនិតយគ្យទដ្ឋយសាម រតីម្នសិក្លរ

ប្ចកដដលបានកាំណត់

ប្តួតពិនិតយគ្ាំរ ូនិង

ក្លរប្តួតពិនិតយហានិភ័យ

ក្លរវាយតនម្ាក្លរអនុទោម្ភាព

ក្លរពិន័យចាំទពាេះក្លរបាំពាន

រវធិានក្លរ

ប្ពមានជាម្នុក្លរពិនិតយ



ក្លរកសាងគ្ាំរសូហអភិបាលកិចចអនតរជាតិសប្មាប់សុវតថភិាពចាំណីអាហារនាំចូល

• រដាបាលេូទៅននគ្យទធវើកិចចសហប្បតិបតតិក្លរយ៉ា ងសកម្មជាមួ្យប្បទេស និងតាំបន់

នន ទហើយចូលរមួ្យ៉ា ងសកម្មទៅកន ុង WTO TBT/SPS ទផ្សេងៗ និងក្លរចរចាតាំបន់

ពាណិជាកម្មទសរ ើ។

• ចូលរមួ្យ៉ា ងសកម្មកន ុងទវេិក្លសហប្បតិបតតិក្លរសុវតថ ិភាពចាំណីអាហារ APEC ;

• ក្លរចូលរមួ្យ៉ា ងសុីជទប្ៅកន ុងកិចចសហប្បតិបតតិក្លរ និងក្លរផ្លា ស់បត រូបរទេស ជាំរុញ

តប្ម្ូវក្លរប្គ្ប់ប្គ្ងសុវតថ ិភាពចាំណីអាហាររបស់ប្បទេសចិននិងក្លរទលើកកម្ពស់

ប្បទេស និងតាំបន់ននទដើម្បីចាត់វធិានក្លរទដើម្បីធានថ្នអាហារ និងផ្សលិតផ្សល

កសិកម្មដដលនាំទចញទៅប្បទេសចិនទោរពតម្ចាប់ បេបបញ្ញ តត ិ និងតប្ម្ូវក្លរ

សុវតថ ិភាពរបស់ប្បទេសចិន។
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សតង់ដារាត្ិ
"សតង់ដារសុវត្ថភិាពចំណ្ីអាហារាត្ិ សត ង់ដារសុវត្ថភិាព

ចំណ្ីអាហារ ដខេសង្វវ ក់ស្រត្ាក់ ភសត ុភារ អនម័យ“

( GB៣១៦0៥-២0២0 )

ចាប់ និងបទបបញ្ញត្ត ិ

"ចាប់សុខាភិបាលត្តមស្រពំដដន និងការច្ធវ ើចត្តត  ីស័កននាធារណ្រដឋ ស្របាមានិត្ចិន" និងបទបបញ្ញត្ត ិអនុវត្ត

“ទីភាន ក់ង្វរសុខាភិបាលស្រពំដដន និងចត្តត  ីស័កស្រត្វូច្ធវ ើការស្រតួ្ត្ពិនិត្យអនម័យ ច្ធវ ើអនម័យកមាេ ត់្ច្មច្រាគ

ឬការស្រតួ្ត្ពិនិត្យអនម័យច្ផេងច្ទៀត្ច្លើអីវ ន់ ទំនិញ ទំនិញច្ផញើត្តមនស្របសណី្យ៍ និងរបសរ់បរច្ផេងច្ទៀត្

ពីតំ្បន់ឆ្ាងរាត្ត្ាត្ ដដលស្រត្វូបានបំពុលច្ដាយជ្ំងឺឆ្ាងការស្រគប់ស្រគងយនជ្ំនិោះចូល និងច្ចញ បុគគលិកអាហារ

ទឹកផឹក និងរបស់របរច្ផេងៗច្ទៀត្ ស្រពមទាងំសត្វលអ ិត្ និងសត្វពាហនៈ ស្រត្វូឆ្ាងកាត់្ការពិនិត្យជ្ំងឺឆ្ាង។

"ចាប់សុវត្ថ ិភាពចំណ្ីអាហារននាធារណ្រដឋ ស្របាមានិត្ចិន" និងបទបបញ្ញត្ត ិអនុវត្ត

"អាហារដដលនំចូលារធាត្ុបដនថមអាហារ និងផលិត្ផលដដលទាក់ទងនឹងអាហារស្រត្វូច្ោរពត្តម

សត ង់ដារសុវត្ថ ិភាពចំណ្ីអាហារាតិ្របស់ស្របច្ទសចិន។អាហារដដលនំចូល និងារធាត្ុបដនថមអាហារ

ស្រត្វូបានស្រតួ្ត្ពិនិត្យច្ដាយភាន ក់ង្វរចត្តត  ីស័ក ស្រសបត្តមចាប់ និងបទបបញ្ញត្ត ិរដាបាលពាក់ព័នធសត ីពកីារ

ស្រតួ្ត្ពិនិត្យទំនិញនំចូល និងនំច្ចញ”។

ចាប់ននាធារណ្រដឋ ស្របាមានិត្ចិនសត ីពីការនំចូល និងច្ចញសត្វ និងរុកខាតិ្

“ការនំចូលសត្វ និងរុកខាតិ្ ផលិត្ផលច្ធវ ើពសីត្វ និងរុកខាតិ្ គួរដត្ស្រត្វូបានស្រតួ្ត្ពិនិត្យច្ៅស្រចកចូល។"



"ការជូ្នដំណ្ងឹាបនា ន់សត ីពីការពស្រងងឹការច្ធវ ើច្ត្សត រកច្មច្រាគកូវ ើដច្ៅកន ុងអាហារដខេសង្វវ ក់
ស្រត្ាក់"

(យនតការបង្វក រ និងស្រតួ្ត្ពិនតិ្យរមួ Zongfa [២0២0] ច្លខ២៣៨)

ទាមទារច្ដើមបីពស្រងងឹការច្ធវ ើច្ត្សតអាហារ បរាិថ ន នងិបុគគលកិ ច្ហើយបានច្ចញ "ច្ោលការណ៍្ដណ្នំ

បច្ចេកច្ទសច្ធវ ើច្ត្សត រកច្មច្រាគកូវ ើដ"នងិ "ច្ោលការណ៍្ដណ្នំសត ីពកីារច្ចាលចណំ្អីាហារមានច្ម

ច្រាគកូវ ើដ។

"ច្សចកត ជូី្នដណំ្ងឹសត ពីីបទបបញ្ញត្ត ិនននតី្ិវធិីបាជ ក់ នងិការជូ្នដណំ្ងឹអំពីលទធផលច្ត្សត កូវ ើដ

សស្រមាប់អាហារដខេសង្វវ ក់ស្រត្ាក់ដដលបាននំចូល" (យនតការការពារ នងិស្រតួ្ត្ពិនតិ្យរមួ Zongfa [២

0២0] ច្លខ២៣៨)

ស្រគប់មូលដាា នទាងំអស់ត្ស្រមូវឲ្យបាជ កពី់ភាពស្រត្មឹស្រត្ូវននការច្វចខេប់មនុច្ពលច្ធវ ើច្ត្សត ច្ហើយកត្់

ស្រត្តទាងំស្រសងុនូវដំច្ណ្ើរការននការយកសំណាក ច្ដើមបធីានថាការចមាងច្រាគនងឹមនិច្កើត្ច្ ើង

ស្របសិនច្បើអាច ស្រត្ូវកណំ្ត្ថ់ាាការបំពុលច្ៅបរច្ទស ការទប់ាក ត្់ នងិស្រតួ្ត្ពិនតិ្យរមួថាន កច់្ខត្ត

ជូ្នដំណ្ឹងាផល វូការដលរ់ដាបាលគយនិងបានច្ផញើចាប់ចមាងច្ៅស្រកសួងការបរច្ទស។

ច្សចកត ីជូ្នដំណ្ឹងសំខាន់ៗ និង

ច្ោលការណ៍្ដណ្នំបច្ចេកច្ទស

ពាក់ព័នធ



"ច្សចកត ីជូ្នដំណ្ឹងសត ីពកីារច្បាោះពុមព និងការដចកចាយច្ោលការណ៍្ដណ្នំបច្ចេកច្ទសសស្រមាប់ការបង្វក រ និងស្រគប់ស្រគងជ្ំងឺ
កូវ ើដ-១៩ កន ុងផលិត្កមម និងស្របត្ិបត្ត ិការអាហារដខេសង្វវ ក់ស្រត្ាក់ និងច្ោលការណ៍្ដណ្នំបច្ចេកច្ទសសស្រមាប់ការបង្វក រ

និងស្រគប់ស្រគងជ្ំងឺ កូវ ើដ១៩ កន ុងការផលិត្ និងស្របតិ្បត្ត ិការអាហារសង្វវ ក់ស្រត្ាក់"

(យនតការបង្វក រ និងស្រតួ្ត្ពិនិត្យរមួ Zongfa [២0២0] ច្លខ ២៤៥ )

ច្ោលការណ៍្ដណ្នំបច្ចេកច្ទសសស្រមាប់ការបង្វក រ និងស្រគប់ស្រគងជ្ំងឺកូវ ើដ-១៩ កន ុងផលិត្កមម និងស្របតិ្បត្ត ិការអាហារដខេស

ង្វវ ក់ស្រត្ាក់" និង "ច្ោលការណ៍្ដណ្នំបច្ចេកច្ទសសស្រមាប់ការបង្វក រ និងស្រគប់ស្រគងជ្ំងឺកូវ ើដ-១៩ កន ុងការផលិត្ និង

ស្របតិ្បត្ត ិការអាហារសង្វវ ក់ស្រត្ាក់" ស្រត្វូច្ចញច្រៀងៗខល នួ ច្ដាយកំណ្ត្់ថា អនកនំចូល ឬអនកដឹកជ្ញ្ជ នូគួរដត្សហការាមួយ

នយកដាា នពាក់ព័នធ ច្ដើមបីស្រតួ្ត្ពិនិត្យអាហារដខេសង្វវ ក់ស្រត្ាក់ដដលនំចូល និងការច្វចខេប់។ ការសំណាក និងការច្ធវ ើច្ត្

សត ការការពារសុខភាពរបស់និច្យជ្ិត្ ការច្បាោះច្ចាលសំណាកវជិ្ជមាន ារធាតុ្សមាា ប់ច្មច្រាគទូច្ៅ និងវធីិាស្រសត ច្ស្របើស្របា

ស់។

ច្សចកត ីជូ្នដំណ្ឹងសត ីពីការច្បាោះពុមព និងដចកចាយដផនការការង្វរសត ីពីការបង្វក រទប់ាក ត់្ជ្ំងឺឆ្ាង ននអាហារដខេសង្វវ ក់

ស្រត្ាក់នំចូល"

(យនតការបង្វក រ និងស្រតួ្ត្ពិនិត្យរមួ Zongfa [២0២0] ច្លខ ២៥៥ )

កំណ្ត់្ដផនការការង្វរសស្រមាប់ការអនុវត្តការការពារ និងការសមាា ប់ច្មច្រាគននអាហារដខេសង្វវ ក់ស្រត្ាក់នំចូល និង

បាជ ក់ពីការដបងដចកការទទួលខុសស្រត្វូរវងរដាា ភិបាលមូលដាា ន និងនយកដាា ននិយត្កមមច្ផេងៗ ដូចាគយ នយកដ្

ឋានដឹកជ្ញ្ជ នូ សុខាភិបាលនិងការស្រតួ្ត្ពិនិត្យទីផារ។

ច្សចកត ីជូ្នដំណ្ឹងសំខាន់ៗ និង

ច្ោលការណ៍្ដណ្នំបច្ចេកច្ទស

ពាក់ព័នធ



"ច្សចកត ីជូ្នដណំ្ងឹសត ីពីការបំច្ពញការង្វរលអបដនថមច្ទៀត្កន ុងការស្រគប់ស្រគងការត្តមដានចណំ្អីាហារត្តមដខេសង្វវ ក់

ស្រត្ាក"់

(យនតការបង្វក រ និងស្រតួ្ត្ពិនតិ្យរមួ Zongfa [២0២0] ច្លខ២៦៣ )

ត្ស្រមូវឲ្យបច្ងក ើត្ នងិដកលមអ ស្របព័នធ ស្រគប់ស្រគងដានអាហារដខេសង្វវ ក់ស្រត្ាក់ច្ដើមបតី្តមដានពត័្ម៌ានននដខេសង្វវ ក់

ទាងំមូលពីការស្រតួ្ត្ពិនតិ្យការនចូំលគយ រហូត្ដល់ការផទ កុ នងិការដចកចាយការផលិត្ នងិការដកនចន លក់ដុំ នងិ

រាយនិងច្សវមហ បូអាហារ។

"ច្សចកត ជូី្នដណំ្ងឹសត ពីីការច្បាោះពមុព នងិការដចកចាយច្សចកត ដីណ្នំសស្រមាប់ការច្ស្របើស្របាស់ថាន សំមាា ប់ច្មច្រាគចនួំន

ពីរស្របច្ភទ"

(យនតការបង្វក រ និងស្រតួ្ត្ពិនតិ្យរមួ Zongfa [២0២១] ច្លខ៣១)

"ច្ោលការណ៍្ដណ្នសំស្រមាប់ការច្ស្របើស្របាស់ថាន សំមាា ប់ច្មច្រាគពរីស្របច្ភទ" ស្រត្ូវបានច្ចញដដលដចងអំពីការច្ស្របើស្របាស់ច្វច

ខេប់ខាងច្ស្រៅននធងុកដនាងផទ កុស្រត្ាក់ និងទំនញិកាា ច្ស។

"ច្សចកត ជូី្នដណំ្ងឹសត ពីីការច្បាោះពមុព នងិការដចកចាយច្ោលការណ៍្ដណ្នំបច្ចេកច្ទសសស្រមាប់ចំណាត្ថ់ាន ក់ នងិការ

ចាត់្ដចងចណំ្អីាហារដខេសង្វវ កស់្រត្ាក់សស្រមាប់ការបង្វក រ និងស្រគប់ស្រគងការរ ើករាលដាលននជ្ំងកូឺវ ើដ"

(យនតការបង្វក រ និងស្រតួ្ត្ពិនតិ្យរមួ Zongfa [២0២១] ច្លខ ៤៥ )

មូលដាា ននិងវធិានការពាបាលសស្រមាប់កណំ្ត្ហ់ានភិយ័វជិ្ជមានខពស់ មធយមនិងទាបសស្រមាប់ទំនញិ។

ច្សចកត ីជូ្នដំណ្ឹងសំខាន់ៗ និង

ច្ោលការណ៍្ដណ្នំបច្ចេកច្ទស

ពាក់ព័នធ





ដផ្សែកទលើប្បព័នធ ប្តួតពិនិតយសុវតថ ិភាពចាំណីអាហារនាំចូលធម្មត មានបីដាំណាក់ក្លលសាំខាន់រមួ្មាន ក្លរប្គ្ប់ប្គ្ង

ប្បភព ក្លរប្តួតពិនិតយហានិភ័យ រវធិានក្លរបងារ រប្ោអាសនន ក្លរបងារ រក្លរសមាា ប់ទម្ទោគ្ និងរវធិីប្គ្ប់ប្គ្ងបិេខទប់

ប្តវូបានបទងរើតទឡើងកន ុងលកខខណឌ ននក្លរប្គ្ប់ប្គ្ងប្បភព ក្លរប្តួតពិនិតយកាំពង់ដផ្ស និងក្លរតម្ដ្ឋនក្លរប្តួតពិនិត្

យវធិានក្លរបងារ រ និងេប់សារ ត់ក្លរោតតាតទៅកាំពង់ដផ្សនាំចូលអាហារដខេសងាវ ក់ប្តជាក់



អនុវតតតួនេីសាំខាន់ៗរបស់នយកដ្ឋា នរដ្ឋា ភិបាលទប្ៅប្បទេស។ ពប្ងឹងក្លរពិទប្ោេះទយបល់

ជាមួ្យបណាត ប្បទេសនាំទចញ (តាំបន)់ បទងរើនក្លរប្តួតពិនិតយប្កមុ្ហ ុនម្ហ បូអាហារទប្ៅប្បទេសដដល

នាំទចញទៅក្លន់ប្បទេសចិនតម្រយៈក្លរប្បជុាំតម្ប្បពន័ធរវ ើទដអូអនឡាញ និងវធិីសាស្រសត ទផ្សេង

ទេៀត ចាត់វធិានក្លរដូចជាក្លរផ្លែ កក្លរនាំចូលទៅក្លន់ប្កមុ្ហ ុនពាកព័់នធ និងជាំរុញឲ្យម្ស្រនត ី និង

ប្កមុ្ហ ុនទប្ៅប្បទេសចាត់វធិានក្លរេប់សារ ត់ប្បកបទដ្ឋយប្បសិេធភាព ទដើម្បីេប់សារ តក់្លរនាំទចញ

ទៅក្លន់អាហារសងាវ ក់ប្តជាករ់បសប់្បទេសចិន ទដើម្បីកុាំឲ្យបាំពុលទដ្ឋយទម្ទោគ្ថ្មទីនេះ។





"ការបាជ កអ់ំពអីនម័យននដខេសង្វវ ក់សវុត្ថភិាពចណំ្ី

អាហារថាន កា់ត្"ិ (GB៣១៦0៥-២0២0 ) ដចងយ៉ា ងចាស់

ថា "ការដកឹជ្ញ្ជ នូដខេសង្វវ ក់ស្រត្ាកអ់ាហារ" កណំ្ត្ថ់ា

ា "ការស្រតួ្ត្ពិនតិ្យសីត្ណុ្ហ ភាពាមច្ធាបាយចមបងកន ុង

ការរកា អាហារច្ៅសីត្ណុ្ហភាពដដលស្រត្ូវការពចី្រាងចស្រក

ច្ៅទីត្តំងច្ោលច្ៅលក់

"ច្ោលការណ៍្ដណ្នបំច្ចេកច្ទសសស្រមាប់ការបង្វក រ នងិ

ស្រគបស់្រគងជ្ំងកូឺវ ើដ-១៩ ថ្មកីន ុងផលតិ្កមម នងិស្របត្ិបត្តកិារ

អាហារដខេសង្វវ ក់ស្រត្ាក"់ បាជ ក់ឲ្យចាស់ថា ការដណ្នំ

ច្នោះ "សមរមយសស្រមាប់អាហារដខេសង្វវ ក់ស្រត្ាក់ដដល

ដំច្ណ្ើរការច្ដាយការបងកក កាា ច្សេ នងិវធិាីស្រសត ច្ផេង

ច្ទៀត្ ច្ហើយផលតិ្ផលដត្ងដត្មានាថ នភាពសីត្ុណ្ហភាព

ទាប ពីច្រាងចស្រកច្ៅច្ោលច្ៅលក់។



ចាត់ថ្នន ក់វធិានក្លរទបាេះទចាលសប្មាប់េាំនិញ

រវធិានក្លរទបាេះទចាល ចាត់្វធិានការស្រតួ្ត្ពិនិត្យផលិត្ផល និងការពារបុគគលិកយ៉ា ងតឹ្ងរ ៉ឹងបំផុត្

ច្ដាយអនុច្លាមត្តមបទបបញ្ញត្ត ិចូលាធរមាន រមួទាងំការពស្រងឹងការពារបុគគល ការស្រតួ្ត្ពិនិត្យសុខភាព

ការច្ធវ ើចត្តត  ីស័ក និងការសច្ងកត្ស្រកមុដដលមានហានិភ័យខពស់ ការត្តមដានទាន់ច្ពលច្វលាស្របភពននការរ ើក

រាលដាល និងការស្រតួ្ត្ពិនិត្យអនកពាក់ព័នធជ្ិត្សន ិទធ។ ការច្បាោះច្ចាលអាហារដដលទាក់ទងនឹងជំ្ងឺរាត្ត្ាត្

ច្ដាយមិនឲ្យបងកច្ស្រោោះថាន ក់។ កន ុងច្ពលាមួយោន ច្នោះ ត្តមដានយ៉ា ងដិត្ដល់នូវលំហូរននអាហារដខេសង្វវ ក់

ស្រត្ាក់ដដលមានច្លខកូដដូចោន និងច្ធវ ើការកមាេ ត្់ច្មច្រាគ និងការច្ធវ ើច្ត្សត សំណាក ច្ហើយច្ធវ ើការច្បាោះច្ចាល

ច្ដាយសុវត្ថ ិភាពស្របសិនច្បើចាំបាច់។



ចាត់ថ្នន ក់វធិានក្លរទបាេះទចាលសប្មាប់េាំនិញ

រវធិានក្លរទបាេះទចាល ពស្រងងឹការពារបុគគល និងការស្រតួ្ត្ពិនតិ្យសុខភាពននស្រកមុដដលមានហានភិយ័ខពស់ ច្ធវ ើការស្រតួ្ត្ពិនតិ្យ

ទាន់ច្ពលច្វលាននផលិត្ផលដដលទាកទ់ងនងឹជ្ងំឺរាត្ត្ាត្ អនវុត្តការកមាេ ត្ច់្មច្រាគបនា ប់ពកីារបាជ ក់ពីលទធផលវជិ្ជមាន កត្់

ស្រត្តលំហូរននផលតិ្ផលយ៉ា ងត្ងឹរ ៉ឹងកន ុងដណំាកក់ាលច្ស្រកាយ នងិបដនថមច្ទៀត្។ អនវុត្តការច្ធវ ើច្ត្សតសំណាក នងិការកណំ្ត្់ស្របភព

ចមាងទាងំមូលននច្មច្រាគ។

រវធិានក្លរទបាេះទចាល កន ុងាថ នភាពដដលមានហានភិ័យទាប ស្រតួ្ត្ពិនតិ្យសុខភាពាស្របចំាសស្រមាប់នចិ្យជ្ិត្ ច្ហើយចាត្់

វវធិានការដូចាច្ធវ ើចត្តត  ីស័ក នងិការឃ្ា ចំ្មើលត្តមដាន អាហារដខេសង្វវ ក់ស្រត្ាកា់ធមមត្តអាចចូលដំច្ណ្ើរផលិត្កមម ច្ធវ ើ

អាជ្ីវកមម និងច្ស្របើស្របាស់។



ទសចកត ីជូនដាំណឹង ទលខ៥៨ របសអ់គ្គនយកដ្ឋា នគ្យ

ច្ដើមបីបំច្ពញការង្វរដបបវវទិាាស្រសត នងិស្រត្មឹស្រត្ូវកន ុងការបង្វក រ នងិស្រគប់ស្រគងការរ ើករាលដាលននជ្ងំកូឺវ ើដច្ៅកពំង់ដផនំ

ចូលអាហារដខេសង្វវ ក់ស្រត្ាក់ (រមួទាងំផលិត្ផលកសិកមមដដលអាចបរចិ្ភាគបានដូចោន ខាងច្ស្រកាម) ការបង្វក រ នងិស្រគប់ស្រគងជ្ងំឺ

រាត្ត្ាត្ នងិធានសុវត្ថភិាពននដខេសង្វវ ក់ឧសាហកមម នងិដខេសង្វវ ក់ផគត្ផ់គង់ រដាបាលគយទូច្ៅបានសច្ស្រមចចតិ្តបច្ងក ើនស្របសិទធ

ភាព នងិដកលមអបដនថមច្ទៀត្នូវអាហារដខេសង្វវ ក់ស្រត្ាក់ដដលនំចូល វវធិានការបង្វក រ នងិស្រតួ្ត្ពនិតិ្យការរ ើករាលដាលច្មច្រាគ

ច្ៅស្រចកកពំង់ដផ។

១. គយច្ធវ ើការស្រតួ្ត្ពិនតិ្យ នងិច្ធវ ើច្ត្សត រកច្មច្រាគកូដវ ើដកន ុងអាហារដខេសង្វវ ក់ស្រត្ាក់ដដលនំចូល ច្ហើយច្យងត្តមលទធផល

ច្ត្សត ស្រតួ្ត្ពិនតិ្យ នងិច្សុើបអច្ងកត្វធិានការពារការបំពុលរបស់ស្របច្ទសនំច្ចញ (ត្ំបន់) ត្តមផល វូវចាប់ នងិបាជ កថ់ា ច្ត្ើស្របព័នធ

ស្រគប់ស្រគងសុវត្ថភិាព នងិាថ នភាពសុវត្ថភិាពននស្របច្ទសនំច្ចញ (ត្ំបន់) បនតអនុច្លាមត្តមត្ស្រមូវការនំចូលរបស់ស្របច្ទសចនិ

សស្រមាប់សហស្រោសផលិត្អាហារច្ស្រៅស្របច្ទសដដលមានបាហ ចាត្់វធិានការដូចាការដកត្ស្រមូវកន ុងរយៈច្ពលកណំ្ត្់ ការតអ កនំ

ចូលនិងការលុបច្ឈាម ោះពីបញ្ជ ីស្រសបត្តមចាប់ ពាក់ព័នធ និងបទបបញ្ញត្ត ិចូលាធរមាន។

២. អាហារដខេសង្វវ កស់្រត្ាក់ដដលនចូំលរកច្ ើញថា មានផទ កុច្មច្រាគកូវ ើដ ស្រត្វូច្ដាោះស្រាយច្ដាយច្យងត្តមបទបបញ្ញត្តពិាក់

ព័នធ នន ច្សចកត ីដណ្នំដដលមានដចងកន ុងយនតការបង្វក រ និងស្រតួ្ត្ពិនតិ្យរមួរបសស់្រកមុស្របឹការដា។




