ចាវ យ៉ាង
មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវស្រាវបទបបញ្ញ ត្ត ិបច្ចេ កច្ទស និងសត ង់
ដារអធិការកិចេអនត រាត្ិ

ចាប់តង
ាំ ពីឆ្នាំ២0១១ ប្បទេសចិនបានក្លាយជាេីផ្សារនាំចូលចាំណីអាហារ
និងផ្សលិតផ្សលកសិកម្ម ដ៏ធប
ាំ ាំផ្សត
ុ របស់ពិភពទោក
១៣៦៧
ម្ួ យរយោនដុោារអាទម្រ ិក

១៤៩៨.៥
ម្ួ យរយោនដុោារអាទម្ររ ិក

៥២២
ម្ួ យរយោនដុោារអាទម្រ ិក

ច្ៅច្ពលដដលស្របច្ទសចិនកាន់ដត្ពស្រងីកការច្បើកចំហច្ៅកាន់ពិភព
ខាងច្ស្រៅ ពាណ្ិជ្ជកមម នំចូលអាហារ និងផលិត្ផលកសិកមម នឹងបនត រកា
បាននូ វកំច្ណ្ើនយ៉ាងឆ្ប់រហ័ស។
ពីស្របច្ទស និងត្ំបន់ាង ១៨0 ាច្រៀងរាល់ឆ្នំ។ កនុងរយៈច្ពល ១0ឆ្នំ ពី
ឆ្នំ ២00៩ ដល់ឆ្នំ២0១៨ ទំហំពាណ្ិជ្ជកមម ននចំណ្ីអាហារ និងកសិផល
នំចូលបានច្កើនច្ ើងពី៥២.២ពាន់លានដុលាារដល់១៣.៦៧ពាន់លាន
ដុលាារអាច្មរ ិក ច្កើនច្ ើង ២.៦ដង។
ឆ្នាំ២0១៩ េាំហាំ ពាណ្ិជ្ជកមម ននចំណ្ីអាហារ និងផលិត្ផលកសិកមម នំ
ចូ លរបស់ស្របច្ទសចិនបានឈានដល់ ១៤៩.៨ ពាន់លានដុលាារអាច្មរ ិ
ក ច្កើនច្ ើង ៩.៣% ពីមួយឆ្នំច្ៅមួ យឆ្នំ។

ឆ្នាំ២០០៩ _ ឆ្នាំ២0១៨ _ ឆ្នាំ២0១៩ _

ចាប់តង
ាំ ពីឆ្នាំ២0១១ ប្បទេសចិនបានក្លាយជាេីផ្សារនាំចូលចាំណីអាហារ និងផ្សលិតផ្សលកសិកម្ម
ដ៏ធាំបាំផ្សុតរបស់ពិភពទោក

អាហារដដលបាននាំចូលបានក្លាយជាប្បភពសាំខាន់ននក្លរេេួ លទាន
អាហារកនុងប្ស ុក
សាច់

អាហារដូ ចាាច់ ជ្លផល និងផលិត្ផលទឹកច្ដាោះច្ោមានការ
ច្កើនច្ ើងននការច្ស្របើស្របាស់កនុងស្រស ុក។

៣៣%
ច្មៅទឹកច្ដាោះច្ោទារកដដលបាននំចូល
មានចំដណ្កមួ យភាគបីននបរ ិមាណ្ច្ស្របើ
ស្របាស់កនុងស្រស ុក ច្ហើយច្មៅទឹកច្ដាោះច្ោ
ដដលាវត្ថុធាត្ុច្ដើមសំខាន់សស្រមាប់ផលិ
ត្ច្មៅទឹកច្ដាោះច្ោសស្រមាប់ទារកកនុងស្រស ុក
ទា ំងអស់គឺអាស្រស័យច្លើការនំចូល ។

៧.៩%

៨.៥%

ាច់ដដលនំចូលមានចំនួន ៧,៩% នន
បរ ិមាណ្ច្ស្របើស្របាស់កនុងស្រស ុក ច្ហើយជ្ល
ផលមានចំនួន ៨,៥% ននបរ ិមាណ្ច្ស្របើ
ស្របាស់កនុងស្រស ុក ។

អគ្គ នយកដ្ឋានគ្យ គ្ឺជាអាជាាធរមានសម្តថ កិចចថ្ននក់ជាតិសប្មាប់ក្លរងារសុវតថ ិភាព
ចាំណីអាហារនាំចូល និងនាំទចញ។
អនុទោម្

"ចាប់ត្ឹងរ៉ឹងបំផុត្ចំនួនបួ ន" "ចាប់គយ" "ចាប់សុវត្ថ ិភាពចំណ្ីអាហារ" "ចាប់ចត្តត ី
ស័កសត្វ និងរុកខាត្ិ" "ចាប់ស្រត្ួត្ពិនិត្យទំនិញ" ។ល។

ក្លរប្គ្ប់ប្គ្ងហានិភ័យ ក្លរក្លរពារដាំបូង ក្លរប្តួ តពិនិតយ

ទោលក្លរណ៏

ដាំទណើរក្លរទាាំងម្ូ ល សហអភិបាលកិចចអនត រជាតិ

១

២

ការច្តតត្៖ ទទួ លខុសស្រត្វូ ស្រត្ួត្ពិនិត្យរបស់រដាាភិបាលរបស់អនកនំច្ចញ និងការទទួ ល
ខុសស្រត្វូ ចមបងរបស់អនកផលិត្ និងស្របត្ិបត្ត ិករ

ក្លរេេួ លខុសប្តូវ

ការធាន៖ បំច្ពញភារកិចចស្រត្ួត្ពិនិត្យគយ
ជ្ំនួយ៖ ការទទួ លខុសស្រត្វូ របស់អនកពាក់ព័នធច្ផេងច្ទៀត្។

៣

បានបច្ងក ើត្ស្របព័នធ
ស្រគប់ស្រគងសុវត្ថ ិភាពសង្វវក់

ប្បព័នធនិយតកម្ម

ផគ ត្់ផគង់ចំណ្ីអាហារនំចូល
ពីបរច្ទស

៤

ជាំរុញក្លរកសាងគ្ាំរ ូសហអភិបាលកិចចអនត រជាតិ
ធានសុវតថ ិភាពចាំណីអាហារនាំចូល

សប្មាប់ប្បទេស ឬតាំបន់ដដលទសនើឲ្យនាំទចញអាហារសាច់សតវ និងរុកខជាតិ (ដូ ចជា
សាច់ ជលផ្សល បដនា ។ ក្លរប្តួ តពិនិតយម្ហ ូបអាហារដដលនាំចូលប្តូវកាំណត់ទលើម្ូលដ្
ឋានទនេះ។ លកខ ខណឌតប្ម្ូវឲ្យទធវ ើចតតឡីស័ក និងបញ្ជាក់ពីក្លរេេួ លខុសប្តូវរបស់រ
ដ្ឋាភិបាលនាំទចញសប្មាប់អាហារនាំទចញទៅប្បទេសចិន ។

ជាំរុញក្លរេេួ លខុសប្តូវរ ួម្របស់រដ្ឋាភិបាលនាំទចញ

រដ្ឋាភិបាលនាំទចញប្តូវបានតប្ម្ូវឲ្យអនុវតត ក្លរប្តួ តពិនិតយទលើម្ហ ូបអាហារដដល
បាននាំទចញទៅប្បទេសចិនប្សបតម្ក្លរអនុវតត រ ួម្អនត រជាតិ

និងកិចចប្ពម្

ទប្ពៀងទេវ ភាគ្ី ប្ពម្ទាាំងទចញឯកសារបញ្ជាក់ផ្សល វូ ក្លរទដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលនាំទចញ
អាច "យល់ប្ពម្" សុវតថ ិភាពននអាហារនាំទចញទៅប្បទេសចិន។

វវ ិាញបនបស្រត្ស្រត្ួត្ពិនិត្យ
ផល វូ ការ

ជាំរុញក្លរេេួ លខុសប្តូវចម្បងរបស់អនកផ្សលិត និងប្បតិបតត ិករ
ក្លរប្តួ តពិនិតយសហប្ោស
ឯកសារនាំចូល

បានចុេះទ្មេះ
ច្យងត្តមចាប់សុវត្ថ ភា
ិ ពចំណ្ី
អាហារ គយអនុវត្ត ការស្រគប់ស្រគង
ការចុោះបញ្ជ ីសស្រមាប់សហស្រោសផ
លិត្អាហារច្ស្រៅស្របច្ទសដដលនំ
ច្ចញច្ៅកាន់ស្របច្ទសចិន។

គយស្រត្ូវអនុវត្ត ការស្រគប់ស្រគងឯក
ារកត្់ស្រត្តសស្រមាប់អនកនំច្ចញ
ច្ៅច្ស្រៅស្របច្ទស និងអន កនំចូល
ចំណ្ីអាហារកនុងស្រស ុកស្រសបត្តម
ចាប់។

អន កនំចូលស្រត្វូ បានត្ស្រមូវឲ្យស្រត្ួត្ពិនិត្យ
អាហារដដលមានហានិភ័យខព ស់ ឬត្ស្រមូវ
ការពិច្សសច្ផេងច្ទៀត្ (ដូ ចាច្មៅទឹក
ច្ដាោះច្ោសស្រមាប់ទារក) មុនច្ពលនំចូល
ច្ហើយដាក់ឯការស្របកាសពនធ អនុច្លាម
ភាពច្ដើមបីអនុវត្ត ការទទួ លខុសស្រត្វូ ចមបង
របស់អនកនំចូលចំច្ពាោះសុវត្ថ ិភាពចំណ្ី
អាហារដដលនំចូល។

សវនកម្ម របស់អនកនាំចូល

អន កនំចូលស្រត្វូ ជ្ំរុញឲ្យបំច្ពញ
កាត្ពវ កច
ិ េ របស់ខល ួនកនុងការស្រត្ួត្ពិនត្
ិ ្
យស្រក ុមហន
ុ ផលិត្ និងអន កនំច្ចញច្ស្រៅ
ស្របច្ទស ច្ដើមបីធានថាអាហារដដលបាន
នំច្ចញច្ៅស្របច្ទសចិនច្ោរពត្តម
ត្ស្រមូវការននចាប់សុវត្ថ ភា
ិ ពចំណ្ីអាហារ
ចាប់ និងបទបបញ្ញ ត្ត ពា
ិ ក់ពន
័ ធ និងសត ង់
ដារសុវត្ថ ិភាពចំណ្អា
ី ហារាត្ិ។

បាំទពញក្លតពវ កិចចប្តួ តពិនិតយគ្យទដ្ឋយសាមរតីម្នសិក្លរ

ប្ចកដដលបានកាំណត់

ក្លរវាយតនម្ា ក្លរអនុទោម្ភាព

ក្លរពិន័យចាំទពាេះក្លរបាំពាន

ក្លរពិនិតយ

ប្តួ តពិនិតយគ្ាំរ ូ និង
ក្លរប្តួ តពិនិតយហានិភ័យ

ិ
រវធានក្លរ
ប្ពមានជាម្ុន

ក្លរកសាងគ្ាំរ ូសហអភិបាលកិចចអនត រជាតិសប្មាប់សុវតថ ភា
ិ ពចាំណីអាហារនាំចូល

•

រដា បាលេូ ទៅននគ្យទធវ ើកិចចសហប្បតិបតត ិក្លរយ៉ាងសកម្ម ជាម្ួ យប្បទេស និងតាំបន់
នន ទហើយចូ លរ ួម្យ៉ាងសកម្ម ទៅកនុង WTO TBT/SPS ទផ្សេងៗ និងក្លរចរចាតាំបន់
ពាណិជក
ា ម្ម ទសរ ើ។

•

ចូ លរ ួម្យ៉ាងសកម្ម កនុងទវេិក្លសហប្បតិបតត ិក្លរសុវតថ ិភាពចាំណីអាហារ APEC ;

•

ក្លរចូ លរ ួម្យ៉ាងសុីជទប្ៅកនុងកិចចសហប្បតិបតត ិក្លរ និងក្លរផ្លាស់បតរបរទេស
ូ
ជាំរុញ
តប្ម្ូវក្លរប្គ្ប់ប្គ្ងសុវតថ ិភាពចាំណីអាហាររបស់ប្បទេសចិន និងក្លរទលើកកម្ព ស់
ប្បទេស និងតាំបន់នន ទដើម្បីចាត់ វ ិធានក្លរទដើម្បីធានថ្ន អាហារ និងផ្សលិតផ្សល
កសិកម្ម ដដលនាំទចញទៅប្បទេសចិនទោរពតម្ចាប់ បេបបញ្ញតត ិ និងតប្ម្ូវក្លរ

សុវតថ ិភាពរបស់ប្បទេសចិន។

WTO
FAO/
WHO

WTO

FAO/
WHO

WTO

"ចាប់សុខាភិបាលត្តមស្រពំដដន និងការច្ធវ ើចត្តត ីស័កននាធារណ្រដឋស្របាមានិត្ចិន" និងបទបបញ្ញ ត្ត ិអនុវត្ត
“ទីភានក់ង្វរសុខាភិបាលស្រពំដដន និងចត្តត ីស័កស្រត្វូ ច្ធវ ើការស្រត្ួត្ពិនិត្យអនម័យ ច្ធវ ើអនម័យ កមាេត្់ច្មច្រាគ
ឬការស្រត្ួត្ពិនិត្យអនម័យច្ផេងច្ទៀត្ច្លើអីវន់ ទំនិញ ទំនិញច្ផញើត្តមនស្របសណ្ីយ៍ និងរបស់របរច្ផេងច្ទៀត្
ឺ ា ង ការស្រគប់ស្រគងយនជ្ំនិោះចូ ល និងច្ចញ បុគគលិក អាហារ
ពីត្ំបន់ឆ្ាងរាត្ត្ាត្ ដដលស្រត្វូ បានបំពុលច្ដាយជ្ំងឆ្
ទឹកផឹក និងរបស់របរច្ផេងៗច្ទៀត្ ស្រពមទា ំងសត្វ លអិត្ និងសត្វ ពាហនៈ ស្រត្វូ ឆ្ា ងកាត្់ការពិនិត្យជ្ំងឺឆ្ាង។

"ចាប់សុវត្ថ ិភាពចំណ្ីអាហារននាធារណ្រដឋស្របាមានិត្ចិន" និងបទបបញ្ញ ត្ត ិអនុវត្ត

ចាប់ និងបទបបញ្ញ ត្ត ិ

"អាហារដដលនំចូល ារធាត្ុបដនថ មអាហារ និងផលិត្ផលដដលទាក់ទងនឹងអាហារស្រត្វូ ច្ោរពត្តម
សត ង់ដារសុវត្ថ ិភាពចំណ្ីអាហារាត្ិរបស់ស្របច្ទសចិន។ អាហារដដលនំចូល និងារធាត្ុបដនថ មអាហារ
ស្រត្វូ បានស្រត្ួត្ពិនិត្យច្ដាយភានក់ង្វរចត្តត ីស័ក ស្រសបត្តមចាប់ និងបទបបញ្ញ ត្ត ិរដា បាលពាក់ព័នធសតីពកា
ី រ
ស្រត្ួត្ពិនិត្យទំនិញនំចូល និងនំច្ចញ”។
ចាប់ននាធារណ្រដឋស្របាមានិត្ចិនសត ីពីការនំចូល និងច្ចញសត្វ និងរុកខាត្ិ
“ការនំចូលសត្វ និងរុកខាត្ិ ផលិត្ផលច្ធវ ើពស
ី ត្វ និងរុកខាត្ិ គួ រដត្ស្រត្វូ បានស្រត្ួត្ពិនិត្យច្ៅស្រចកចូ ល។"

"សត ង់ដារសុវត្ថ ភា
ិ ពចំណ្ីអាហារាត្ិ

សត ង់ដារសុវត្ថ ភា
ិ ព

ចំណ្ីអាហារ ដខេសង្វវក់ស្រត្ាក់ ភសតុភារ អនម័យ“
( GB ៣១៦0៥-២0២0 )

សត ង់ដារាត្ិ

ឹ ការច្ធវ ច្ើ ត្សត រកច្មច្រាគកូ វ ើដច្ៅកនុងអាហារដខេសង្វវក់
"ការជ្ូ នដំណ្ង
ឹ ាបនាន់សតីពីការពស្រងង

ស្រត្ាក់"
(យនត ការបង្វករ និងស្រត្ួត្ពិនត្
ិ យរ ួម Zongfa [២0២0] ច្លខ ២៣៨)
ឹ ការច្ធវ ច្ើ ត្សត អាហារ បរ ិាថន និងបុគគលិក ច្ហើយបានច្ចញ "ច្ោលការណ្៍ដណ្នំ
ទាមទារច្ដើមបីពស្រងង

ច្សចកត ីជ្ូនដំណ្ឹងសំខាន់ៗ និង
ច្ោលការណ្៍ដណ្នំបច្ចេ កច្ទស
ពាក់ព័នធ

បច្ចេ កច្ទសច្ធវ ច្ើ ត្សត រកច្មច្រាគកូ វ ើដ"និង

"ច្ោលការណ្៍ដណ្នំសតីពកា
ី រច្ចាលចំណ្អា
ី ហារមានច្ម

ច្រាគកូ វ ើដ។
"ច្សចកត ជ្
ី ូ នដំណ្ង
ឹ សត ព
ី ីបទបបញ្ញ ត្ត ិនននីត្ិ វ ិធីបាជក់

និងការជ្ូ នដំណ្ង
ឹ អំពីលទធ ផលច្ត្សត កូ វ ើដ

សស្រមាប់អាហារដខេសង្វវក់ស្រត្ាក់ដដលបាននំចូល" (យនត ការការពារ និងស្រត្ួត្ពិនត្
ិ យរ ួម Zongfa [២
0២0] ច្លខ ២៣៨)
ស្រគប់មូលដាានទា ំងអស់ត្ស្រមូវឲ្យបាជក់ពភា
ី ពស្រត្ម
ឹ ស្រត្ូវននការច្វចខេ បម
់ ន
ុ ច្ពលច្ធវ ើច្ត្សត
ស្រត្តទា ំងស្រស ុងនូ វដំច្ណ្ើរការននការយកសំណាក

ច្ហើយកត្់

ច្ដើមបីធានថាការចមា ងច្រាគនឹងមិនច្កើត្ច្ ង
ើ

ស្របសិនច្បើអាច ស្រត្ូវកំណ្ត្់ថាាការបំពុលច្ៅបរច្ទស ការទប់ាកត្់ និងស្រត្ួត្ពិនត្
ិ យរ ួមថានក់ច្ខត្ត
ជ្ូ នដំណ្ឹងាផល វូ ការដល់រដា បាលគយ និងបានច្ផញច
ើ ាប់ចមា ងច្ៅស្រកសួ ងការបរច្ទស។

"ច្សចកត ីជ្ូនដំណ្ឹងសត ីពកា
ី រច្បាោះពុមព និងការដចកចាយច្ោលការណ្៍ដណ្នំបច្ចេ កច្ទសសស្រមាប់ការបង្វករ និងស្រគប់ស្រគងជ្ំងឺ
កូ វ ើដ-១៩ កនុងផលិត្កមម និងស្របត្ិបត្ត ិការអាហារដខេសង្វវក់ស្រត្ាក់ និងច្ោលការណ្៍ដណ្នំបច្ចេ កច្ទសសស្រមាប់ការបង្វករ
និងស្រគប់ស្រគងជ្ំងឺ

កូ វ ើដ១៩ កនុងការផលិត្ និងស្របត្ិបត្ត ិការអាហារសង្វវក់ស្រត្ាក់"

(យនត ការបង្វករ និងស្រត្ួត្ពិនិត្យរ ួម Zongfa [២0២0] ច្លខ ២៤៥ )
ច្ោលការណ្៍ដណ្នំបច្ចេ កច្ទសសស្រមាប់ការបង្វករ និងស្រគប់ស្រគងជ្ំងឺកូ វ ើដ-១៩ កនុងផលិត្កមម និងស្របត្ិបត្ត ិការអាហារដខេស
ង្វវក់ស្រត្ាក់" និង "ច្ោលការណ្៍ដណ្នំបច្ចេ កច្ទសសស្រមាប់ការបង្វករ និងស្រគប់ស្រគងជ្ំងឺកូ វ ើដ-១៩ កនុងការផលិត្ និង

ច្សចកត ីជ្ូនដំណ្ឹងសំខាន់ៗ និង
ច្ោលការណ្៍ដណ្នំបច្ចេ កច្ទស
ពាក់ព័នធ

ស្របត្ិបត្ត ិការអាហារសង្វវក់ស្រត្ាក់" ស្រត្វូ ច្ចញច្រៀងៗខល ួន ច្ដាយកំណ្ត្់ថា អន កនំចូល ឬអន កដឹកជ្ញ្ជន
ូ គួ រដត្សហការាមួ យ
នយកដាានពាក់ព័នធ ច្ដើមបីស្រត្ួត្ពិនិត្យអាហារដខេសង្វវក់ស្រត្ាក់ដដលនំចូល និងការច្វចខេ ប់។ ការសំណាក និងការច្ធវ ើច្ត្
សត ការការពារសុខភាពរបស់និច្យជ្ិត្ ការច្បាោះច្ចាលសំណាកវ ិជ្ជ មាន ារធាត្ុសមាាប់ច្មច្រាគទូ ច្ៅ និង វ ិធីាស្រសតច្ស្របើស្របា
ស់។
ច្សចកត ីជ្ូនដំណ្ឹងសត ីពីការច្បាោះពុមព

និងដចកចាយដផនការការង្វរសត ីពីការបង្វករទប់ាកត្់ជ្ំងឺឆ្ាង

ននអាហារដខេសង្វវក់

ស្រត្ាក់នំចូល"
(យនត ការបង្វករ និងស្រត្ួត្ពិនិត្យរ ួម Zongfa [២0២0] ច្លខ ២៥៥ )
កំណ្ត្់ដផនការការង្វរសស្រមាប់ការអនុវត្ត ការការពារ

និងការសមាាប់ច្មច្រាគននអាហារដខេសង្វវក់ស្រត្ាក់នំចូល

និង

បាជក់ពីការដបងដចកការទទួ លខុសស្រត្វូ រវងរដាាភិបាលមូ លដាាន និងនយកដាាននិយត្កមម ច្ផេងៗ ដូ ចាគយ នយកដ្
ឋានដឹកជ្ញ្ជន
ូ សុខាភិបាល និងការស្រត្ួត្ពិនិត្យទីផារ។

"ច្សចកត ីជ្ូនដំណ្ង
ឹ សត ីពីការបំច្ពញការង្វរលអ បដនថ មច្ទៀត្កនុងការស្រគប់ស្រគងការត្តមដានចំណ្អា
ី ហារត្តមដខេសង្វវក់
ស្រត្ាក់"
(យនត ការបង្វករ និងស្រត្ួត្ពិនត្
ិ យរ ួម Zongfa [២0២0] ច្លខ ២៦៣ )
ត្ស្រមូវឲ្យបច្ងក ត្
ើ

និងដកលមអស្របព័នធស្រគប់ស្រគងដានអាហារដខេសង្វវក់ស្រត្ាក់ច្ដើមបីត្តមដានព័ត្មា
៌ នននដខេសង្វវក់

ទា ំងមូ លពីការស្រត្ួត្ពិនត្
ិ យការនំចូលគយ រហូ ត្ដល់ការផទ ក
ុ និងការដចកចាយ ការផលិត្ និងការដកនចន លក់ដុំ និង

ច្សចកត ីជ្ូនដំណ្ឹងសំខាន់ៗ និង

រាយ និងច្សវមហបអាហារ។
ូ

ច្ោលការណ្៍ដណ្នំបច្ចេ កច្ទស

"ច្សចកត ជ្
ី ូ នដំណ្ង
ឹ សត ព
ី ីការច្បាោះពុមព

ពាក់ព័នធ

និងការដចកចាយច្សចកត ដី ណ្នំសស្រមាប់ការច្ស្របើស្របាស់ថានស
ំ មាាប់ច្មច្រាគចំនួន

ពីរស្របច្ភទ"
(យនត ការបង្វករ និងស្រត្ួត្ពិនត្
ិ យរ ួម Zongfa [២0២១] ច្លខ ៣១)
"ច្ោលការណ្៍ដណ្នំសស្រមាប់ការច្ស្របើស្របាស់ថានស
ំ មាាប់ច្មច្រាគពីរស្របច្ភទ" ស្រត្ូវបានច្ចញដដលដចងអំពីការច្ស្របើស្របាស់ច្វច
ខេ ប់ខាងច្ស្រៅននធុង កដនា ងផទ ក
ុ ស្រត្ាក់ និងទំនញ
ិ កាាច្ស។
"ច្សចកត ជ្
ី ូ នដំណ្ង
ឹ សត ព
ី ីការច្បាោះពុមព និងការដចកចាយច្ោលការណ្៍ដណ្នំបច្ចេ កច្ទសសស្រមាប់ចំណាត្់ថានក់ និងការ
ឺ ូ វ ើដ"
ចាត្់ដចងចំណ្អា
ី ហារដខេសង្វវក់ស្រត្ាក់ សស្រមាប់ការបង្វករ និងស្រគប់ស្រគងការរ ើករាលដាលននជ្ំងក
(យនត ការបង្វករ និងស្រត្ួត្ពិនត្
ិ យរ ួម Zongfa [២0២១] ច្លខ ៤៥ )

មូ លដាាន និង វ ិធានការពាបាលសស្រមាប់កណ្
ំ ត្់ហានិភយ
័ វ ិជ្ជ មាន ខព ស់ មធយម និងទាបសស្រមាប់ទំនញ
ិ ។

ដផ្សែកទលើប្បព័នធប្តួ តពិនិតយសុវតថ ិភាពចាំណីអាហារនាំចូលធម្ម ត មានបីដាំណាក់ក្លលសាំខាន់រ ួម្មាន ក្លរប្គ្ប់ប្គ្ង

ិ
ិ ប្គ្ប់ប្គ្ងបិេខទ ប់
ប្បភព ក្លរប្តួ តពិនិតយហានិភ័យ រវធានក្លរបងា
រ រប្ោអាសនន ក្លរបងាររក្លរសមាាប់ទម្ទោគ្ និងរវធី
ប្តូវបានបទងរ ើតទឡើងកនុងលកខ ខណឌននក្លរប្គ្ប់ប្គ្ងប្បភព ក្លរប្តួ តពិនិតយកាំពង់ដផ្ស និងក្លរតម្ដ្ឋនក្លរប្តួ តពិនិត្
ិ
យវធានក្លរបងា
រ រ និងេប់សារត់ក្លរោតតាតទៅកាំពង់ដផ្សនាំចូលអាហារដខេសងាវក់ប្តជាក់

ឹ ក្លរពិទប្ោេះទយបល់
អនុវតត តួនេីសាំខាន់ៗរបស់នយកដ្ឋានរដ្ឋាភិបាលទប្ៅប្បទេស។
ពប្ងង
ជាម្ួ យបណា
ត ប្បទេសនាំទចញ (តាំបន់) បទងរ ើនក្លរប្តួ តពិនិតយប្ក ុម្ហុនម្ហ ូបអាហារទប្ៅប្បទេសដដល
ើ
ិ សាស្រសតទផ្សេង
នាំទចញទៅក្លន់ប្បទេសចិនតម្រយៈក្លរប្បជុាំតម្ប្បព័នធរវទដអូ
អនឡាញ
និង វធី
ិ
ទេៀត ចាត់ វធានក្លរដូ
ចជាក្លរផ្លែកក្លរនាំចូលទៅក្លន់ប្ក ុម្ហុនពាក់ព័នធ និងជាំរុញឲ្យម្ស្រនត ី និង
ិ
ប្ក ុម្ហុនទប្ៅប្បទេសចាត់ វធានក្លរេប់
សារត់ប្បកបទដ្ឋយប្បសិេធភាព ទដើម្បីេប់សារត់ក្លរនាំទចញ
ទៅក្លន់អាហារសងាវក់ប្តជាក់របស់ប្បទេសចិន ទដើម្បីកុាំឲ្យបាំពុលទដ្ឋយទម្ទោគ្ថ្មទី នេះ។

"ការបាជក់អំពអ
ី នម័យននដខេសង្វវក់សវុ ត្ថ ភា
ិ ពចំណ្ី
អាហារថានក់ាត្ិ" ( GB ៣១៦0៥-២0២0 ) ដចងយ៉ាងចាស់
ឹ ជ្ញ្ជ ូនដខេសង្វវក់ស្រត្ាក់អាហារ" កំណ្ត្់ថា
ថា "ការដក
ា "ការស្រត្ួត្ពិនត្
ិ យសីត្ណ្
ុ ហ ភាពាមច្ធាបាយចមបងកនុង
ការរកា

អាហារច្ៅសីត្ណ្
ុ ហ ភាពដដលស្រត្ូវការពីច្រាងចស្រក

ច្ៅទីត្តំងច្ោលច្ៅលក់
"ច្ោលការណ្៍ដណ្នំបច្ចេ កច្ទសសស្រមាប់ការបង្វករ

និង

ឺ ូ វ ើដ-១៩ ថ្មក
ស្រគប់ស្រគងជ្ំងក
ី ន ុ ងផលិត្កមម និងស្របត្ិបត្ត កា
ិ រ
អាហារដខេសង្វវក់ស្រត្ាក់" បាជក់ឲ្យចាស់ថា ការដណ្នំ
ច្នោះ

"សមរមយសស្រមាប់អាហារដខេសង្វវក់ស្រត្ាក់ដដល

ដំច្ណ្ើរការច្ដាយការបងក ក

កាាច្សេ

និង វ ិធីាស្រសតច្ផេង

ច្ទៀត្ ច្ហើយផលិត្ផលដត្ងដត្មានាថនភាពសីត្ុណ្ហភាព
ទាប ពីច្រាងចស្រកច្ៅច្ោលច្ៅលក់។

ិ
ចាត់ថ្ននក់ វធានក្លរទបាេះទចាលសប្មាប់
េាំនិញ

ិ
រវធានក្លរទបាេះទចាល

ិ
ចាត្់ វធានការស្រ
ត្ួត្ពិនិត្យផលិត្ផល

និងការពារបុគគលិកយ៉ាងត្ឹងរ៉ឹងបំផុត្

ច្ដាយអនុច្លាមត្តមបទបបញ្ញ ត្ត ិចូលាធរមាន រ ួមទា ំងការពស្រងឹងការពារបុគគល ការស្រត្ួត្ពិនិត្យសុខភាព

ការច្ធវ ើចត្តត ីស័ក និងការសច្ងក ត្ស្រក ុមដដលមានហានិភ័យខព ស់ ការត្តមដានទាន់ច្ពលច្វលាស្របភពននការរ ើក
រាលដាល

និងការស្រត្ួត្ពិនិត្យអន កពាក់ព័នធជ្ិត្សន ិទធ។

ការច្បាោះច្ចាលអាហារដដលទាក់ទងនឹងជ្ំងឺរាត្ត្ាត្

ច្ដាយមិនឲ្យបងក ច្ស្រោោះថានក់។ កនុងច្ពលាមួ យោនច្នោះ ត្តមដានយ៉ាងដិត្ដល់នូវលំហូរននអាហារដខេសង្វវក់
ស្រត្ាក់ដដលមានច្លខកូ ដដូ ចោន និងច្ធវ ើការកមាេត្់ច្មច្រាគ និងការច្ធវ ើច្ត្សត សំណាក ច្ហើយច្ធវ ើការច្បាោះច្ចាល
ច្ដាយសុវត្ថ ិភាពស្របសិនច្បើចាំបាច់។

ិ
ចាត់ថ្ននក់ វធានក្លរទបាេះទចាលសប្មាប់
េាំនិញ

ឹ ការពារបុគគល និងការស្រត្ួត្ពិនត្
រវ ិធានក្លរទបាេះទចាល ពស្រងង
ិ យសុខភាពននស្រក ុមដដលមានហានិភយ
័ ខព ស់ ច្ធវ ើការស្រត្ួត្ពិនត្
ិ យ
ទាន់ច្ពលច្វលាននផលិត្ផលដដលទាក់ទងនឹងជ្ំងឺរាត្ត្ាត្ អនុវត្ត ការកមាេត្់ច្មច្រាគបនាប់ពកា
ី របាជក់ពីលទធ ផលវ ិជ្ជ មាន កត្់
ស្រត្តលំហូរននផលិត្ផលយ៉ាងត្ឹងរង
៉ឹ កនុងដំណាក់កាលច្ស្រកាយ និងបដនថ មច្ទៀត្។ អនុវត្ត ការច្ធវ ើច្ត្សត សំណាក និងការកំណ្ត្់ស្របភព
ចមា ងទា ំងមូ លននច្មច្រាគ។

រវ ិធានក្លរទបាេះទចាល កនុងាថនភាពដដលមានហានិភ័យទាប ស្រត្ួត្ពិនត្
ិ យសុខភាពាស្របចាំសស្រមាប់នច្ិ យជ្ិត្ ច្ហើយចាត្់

វវ ិធានការដូ ចាច្ធវ ច
ើ ត្តត ីស័ក និងការឃ្ាច្ំ មើលត្តមដាន អាហារដខេសង្វវក់ស្រត្ាក់ាធមម ត្តអាចចូ លដំច្ណ្ើរផលិត្កមម ច្ធវ ើ
អាជ្ីវកមម និងច្ស្របើស្របាស់។

ទសចកត ីជូនដាំណឹង ទលខ៥៨ របស់អគ្គ នយកដ្ឋានគ្យ
ឺ ូ វ ើដច្ៅកំពង់ដផនំ
ច្ដើមបីបំច្ពញការង្វរដបបវវ ិទាាស្រសត និងស្រត្ម
ឹ ស្រត្ូវកនុងការបង្វករ និងស្រគប់ស្រគងការរ ើករាលដាលននជ្ំងក
ចូ លអាហារដខេសង្វវក់ស្រត្ាក់ (រ ួមទា ំងផលិត្ផលកសិកមម ដដលអាចបរ ិច្ភាគបានដូ ចោនខាងច្ស្រកាម) ការបង្វករ និងស្រគប់ស្រគងជ្ំងឺ
រាត្ត្ាត្ និងធានសុវត្ថ ភា
ិ ពននដខេសង្វវក់ឧសាហកមម និងដខេសង្វវក់ផគត្ផ
់ គង់ រដា បាលគយទូ ច្ៅបានសច្ស្រមចចិត្តបច្ងក ន
ើ ស្របសិទធ
ភាព និងដកលមអ បដនថ មច្ទៀត្នូ វអាហារដខេសង្វវក់ស្រត្ាក់ដដលនំចូល វវ ិធានការបង្វករ និងស្រត្ួត្ពិនត្
ិ យការរ ើករាលដាលច្មច្រាគ
ច្ៅស្រចកកំពង់ដផ។
១. គយច្ធវ ើការស្រត្ួត្ពិនត្
ិ យ និងច្ធវ ើច្ត្សត រកច្មច្រាគកូ ដវ ើដកនុងអាហារដខេសង្វវក់ស្រត្ាក់ដដលនំចូល ច្ហើយច្យងត្តមលទធ ផល
ច្ត្សត ស្រត្ួត្ពិនត្
ិ យ និងច្សុើបអច្ងក ត្ វ ិធានការពារការបំពុលរបស់ស្របច្ទសនំច្ចញ (ត្ំបន់) ត្តមផលវវចាប់
ូ
និងបាជក់ថា ច្ត្ើស្របព័នធ
ស្រគប់ស្រគងសុវត្ថ ភា
ិ ព និងាថនភាពសុវត្ថ ភា
ិ ពននស្របច្ទសនំច្ចញ (ត្ំបន់) បនត អនុច្លាមត្តមត្ស្រមូវការនំចូលរបស់ស្របច្ទសចិន
សស្រមាប់សហស្រោសផលិត្អាហារច្ស្រៅស្របច្ទសដដលមានបាហ

ចាត្់ វ ិធានការដូ ចាការដកត្ស្រមូវកនុងរយៈច្ពលកំណ្ត្់

ការតអកនំ

ចូ ល និងការលុបច្ឈាមោះពីបញ្ជ ីស្រសបត្តមចាប់ ពាក់ព័នធ និងបទបបញ្ញ ត្ត ិចូលាធរមាន។
២. អាហារដខេសង្វវក់ស្រត្ាក់ដដលនំចូលរកច្ ើញថា មានផទ ក
ុ ច្មច្រាគកូ វ ើដ ស្រត្វូ ច្ដាោះស្រាយច្ដាយច្យងត្តមបទបបញ្ញ ត្ត ពា
ិ ក់
ព័នធនន ច្សចកត ីដណ្នំដដលមានដចងកនុងយនត ការបង្វករ និងស្រត្ួត្ពិនត្
ិ យរ ួមរបស់ស្រក ុមស្របឹការដា ។

