
សេចក្ត ីណែនាំអាំពីនីតិវធិីបសចេញទាំនិញពគីយ

េម្រាប់អាហារនាំសចញសៅចិន

វិ ទ្យាស្ថាន ស្រាាិាវិិសេសស Youhe Group Youding េោយេោកេវេ ងក្វេ ស្រ់

ថ្ងៃ ទី៣០ ណែេីហា ឆ្ន ាំ២០២២



ការផ្លា េ់បត រូងម ីក្ន ុ ងការម្រតួតពិនិតយម្ហ បូអាហារនាំចូល——

《 វិ ទ្យនស្រក្វគ្ាប់់ាបងសវិថន សពិំណីអាហារគ្ាំណំូល ស្រសងាំណេំញ 》

ជាំពូក្ ៖ អាហារនាំ ចូល

• ់ា់បញ្ញ ថត សវក់ោក់ាថូិ េ េ្ ើ េ ើងេៅេលើក្វគ្ចា់់េ ត្ើម ក្វគ្វាយថម្មៃ ស្រសង

ិសស្រសថយ ខ្ៃ ឹមាគ្ វិ ទ្្យ អាាតសត ក្វគ្់ញ្ច ់់ ស្រសងក្វគ្ិស្រស្ថគ្ ស្រសងក្វគ្ជូស្រដណីឹង

អណិអាលាធ ្លម្ស្រក្វគ្វាយថម្មៃ ស្រសងក្វគ្ាថួថ សិស្រសថយា់ិ័ស្រធ ាប់់ ាបងសវិថនសពិ

ណំីអាហារគ្េៅកន ុ ងា់េាស់គ្េាស (ថណ់ស្រ់ ) ម្ស្រហារគ្ាំណំូល។

• ោក់េំញសូ្រិថាមូ ិក្វគ្សាា់់អន កាំណំូល េដើមបអា់េងកើថា់ិ័ស្រធ ាថួថិសស្រសថយ

សាា់់អន កាំណេំញេៅេាៅា់េាស ស្រសងសវាាស្លសថេៅេាៅា់េាស

• ់ញ្ជា ក់ិអា ា់ិ័ស្រធ ់ា់បញ្ញ ថតសសណខាស់្រៗដូំវ ក្វគ្វាយថម្មៃអស្រវេោមពិម្ស្រ

ណំ អីាហារគ្ាំណំូល កណិង់ផ្ផដលបាស្រកណីថ់ ស្រសងកផស្រៃ ងាថួថ សិស្រសថយផដល

បាស្រកណីថ់សាា់់ហារគ្ាំណំូល ក្វគ្ាថួថ សិស្រសថយេៅសឹ្រងកផស្រៃ ងម្ស្រាំក

ហារគ្ាំណំូល ក្វគ្ាប់់ាបងាៃ កសញ្ជញ អកសគ្ សំស្រសាា់់ហារគ្ាំណំូល ក្វគ្

ចាថ់ផំង ណំីអាហារគ្ាំណំូលផដលាា ស្របវីពិ ស្រសងក្វគ្ាប់់ាបងរស្រស

ភ័យ វិ ទ្យនស្រក្វគ្សាា់់ហារគ្ ាំណំូល។



ការផ្លា េ់បត រូងម ីក្ន ុ ងការម្រតួតពិនិតយម្ហ បូអាហារនាំចូល——

《 វិ ទ្យនស្រក្វគ្ាប់់ ាបងសវិថន សពិ ណំ អីាហារគ្ាំណំូល ស្រសងាំណេំញ 》

ជណិូក ៖ ហារគ្ ាំណ ំូល

• បយាថូិ េ េ្ ើក្វគ្វាយថម្មៃ អស្រវ េោមពិេលើ ណំីអាហារគ្ាំណំូល ាស់តាម

ំា់់ពាក់ិ័ស្រធ ស្រសង់ា់បញ្ញ ថតស គ្ដឋបាលសត អា អិាក្វគ្ាថួថិសស្រសថយាណស្រសញាំណំូល

ស្រសងាំណេំញ។

• សកមាពិវាយថម្មៃក្វគ្អស្រវេោមតាម ណំ អីាហារគ្ផដលាំណំូលគ្ មមាស្រ៖

• ក្វគ្វាយថម្មៃ ស្រសងក្វគ្ិសស្រសថយេ ើង ិ ទ្យញម្ស្រា់ិ័ស្រធ ាប់់ ាបងសវិថន សពិ ណំីអា

ហារគ្គ្់ស់់គ្េាស (ថណ់ស្រ់ ) ផដលាំណេំញហារគ្េៅក្វស់្រា់េាស សំស្រ ក្វគ្

វំុះ់ញ្ា អា ាកមុវ វស្រ ្លសថេៅេាៅា់េាស ក្វគ្ វំុះ់ញ្ា អា ស្រសងក្វគ្នាំបវីិវឌ្ឍស

គ្់ស់អនកាំណំូល ស្រសងអនកាំណេំញ ក្វគ្យល់ាិមេលើក្វគ្ំូលសថេ ស្រសងគ្វកខវថស

ឲ្យេៅោំ់ អិា េប ក្វគ្ាថួថ សិស្រសថយ ិ ទ្យញ្ជញ ់ស្រ់ាថបវី វិឌ្ឍស ផដលបាស្រពា ់់មក

ក្វគ្ាថួថិសស្រសថយឯកាគ្។ ក្វគ្ាថួថ សិស្រសថយេៅសឹ្រងកផស្រៃ ង ក្វគ្ាថួថ សិស្រសថយបណ គ្ ូ

ក្វគ្ាថួថិសស្រសថយក្វគ្ាំណំូល ស្រសងក្វគ្លក់ ស្រសងក្វគ្់ញ្ច ូលាន ។



សម្រជើេសរ ើេពិនិត្
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តារាងលាំហូរថ្នការម្របកាេគយថ្នទាំនិញនាំចូល



របាយការែ៍ទិនន ន័យសអឡិចម្រតូនិក្

អនក្ទទួលការនាំចូល និងនាំសចញ ម្របកាេទិនន ន័យសអឡិចម្រតូនិក្ថ្នទម្រម្ង់

ម្របកាេគយថ្នការនាំចូល និងនាំសចញទាំនិញសៅកាន់ម្របព័នធ គយតាម្អនឡាញ

តាម្រយៈ "ម្រចក្ សអឡិចម្រតូនិក្ចិន" "ម្រចក្សចញណតមួ្យ" និងក្ម្ម វវធីិសេងង

សទៀតសដាយអនុសោម្តាម្បទ បបចា តត ិគយពាក្់ព័នធ ។ ទិនន ន័យសអឡិចម្រតូនិក្

"ការទទួលយក្សេចក្ត ីម្របកាេ" ណែលសេញើសដាយម្របព័នធ គយតាម្អនឡាញយ។

បនា ប់ពីការម្របកាេ េូម្បចជ នូឯក្សារម្របកាេសៅគយសែើម្បីសធវ ើការម្របកាេ

ជាមួ្យនឹងទម្រម្ង់ម្របកាេម្រក្ដាេណែលបានសបាោះពុម្ព និង ឯក្សារភ្ជា ប់ម្ក្

ជាមួ្យ (ម្ិនចាំបាច់សេញើឯក្សារក្ន ុងក្រែីម្របកាេតាម្អនឡាញ)។



ទម្រម្ង់ម្របកាេពនធតាម្អនឡាញ និងទម្រម្ង់ម្រក្ដាេម្របកាេពនធ

ទម្រម្ង់ម្របកាេពនធតាម្អនឡាញ

គយទទួលបានទិនន ន័យសអឡិចម្រតូនិក្ថ្នទម្រម្ង់ម្របកាេគយ សហើយបនា ប់ពី វញិ្ហា បនបម្រតគុែវុឌ្ឍិរបេ់

អន ក្ទទួល និងអន ក្ម្របកាេគយម្រតូវបានអនុវតតតាម្រយៈម្របព័នធ កុ្ាំពយូ ទ័រ ម្របព័នធ ក្ុាំពយូ ទ័រពិនិតយេត ង់ដារ េុ

ពលភ្ជព និងភ្ជពម្រេបចាប់ថ្នទិនន ន័យសអឡិចម្រតូនិក្ និងបាំសពញទម្រម្ង់ម្របកាេគយតាម្អនឡាញ។

ទម្រម្ង់ម្រក្ដាេម្របកាេពនធ

ម្របេិនសបើទិនន ន័យសអឡិចម្រតូនិក្ថ្នទម្រម្ង់ម្របកាេគយតាម្អនឡាញម្រតូវការម្រតួតពិនិតយម្របក្បសដាយវជិាា

ជីវៈសដាយម្ជឈម្ែឌ លម្រគប់ម្រគង និងម្របមូ្លពនធ បនា ប់ពីម្រតូវបានក្ាំែត់សដាយបណ្តត ញម្របព័នធ ក្ុាំពយូ ទ័រ ម្រតួត

ពិនិតយឯក្សារ ឯក្សទេថ្នម្ជឈម្ែឌ លម្រគប់ម្រគងពនធទ ាំងបី (កាវ ងចូវ សេៀងថ្ហ សប៉េកាាំង-ធានជីន) សៅទូ

ទាំង ម្របសទេ សនោះ សបើ សោងតាម្ការចត់ថ្នន ក់្េលិតេល និងអនុវតត ការពិនិតយឯក្សារ ឬ សេា រ

សៅ វាយតថ្ម្ា សៅនឹងក្ណនា ងេម្រាប់ចត់ណចង។



ែាំណ្តក្់កាលថ្នការចត់ណចងការងារសៅនឹងក្ណនា ង - ប័ែណ ទទួលការងារ

បនា ប់ពីទទួលបានព័ត៌ានសអឡិចម្រតូនិក្ថ្នបងាា ន់ថ្ែថ្នទម្រម្ង់ម្របកាេគយ និងបងាា ន់ថ្ែ

ឯក្សារណែលបានដាក់្ជូនសៅនឹងក្ណនា ង េហម្រាេម្រតូវសបាោះពុម្ពទម្រម្ង់ម្របកាេគយជាម្រក្ដាេ

សហើយភ្ជា ប់ជាមួ្យវកិ្ា យបម្រត បចា ីសវចែេប់ កិ្ចេេនា វវកិ្ា យបម្រតែឹក្ជចជ នូ អាជាញ ប័ែណ សេងងៗ។

និងឯក្សារសេងងៗសទៀត។ ឥឡូវសនោះ គយបចជ នូឯក្សារជាោយលក្ខ ែ៍អក្ងរ និងឆ្ាងកាត់នីតិ

វវធិីពិនិតយឯក្សារ (គយចត់ទុក្ថ្នចាំបាច់ក្ន ុងការបចជ នូ )។



ការម្រតួតពិនិតយគយេម្រាប់នាំចូលចាំែីអាហារតាម្ណែងេងាវ ក់្ ម្រតជាក់្

• សេចក្ត ី ជូនែាំែឹងេត ីពីការបសងា ើនម្របេិទធភ្ជពបណនែ ម្សទៀត និងការណក្លម្អ វធិានការបងាា រ និងម្រតួតពិនិតយការ រ ើក្រាលដាលជាំងឺឆ្ា ង

ថ្នម្រចក្នាំចូលអាហារណែងេងាវ ក់្ម្រតជាក់្

（ សេចក្ត ី ម្របកាេេត ី ពីការម្រគប់ម្រគងទូសៅថ្នគយសលែ៥៨ [២០២២ ]  ）

• សែើម្បីបាំ សពញការងារណបប វទិាសាស្តេត និងម្រតឹម្ម្រតូវក្ន ុ ងការបងាា រ និងម្រគប់ម្រគងការ រ ើក្រាលដាលថ្នជាំងឺកូ្ វ ើែសៅក្ាំពង់ណេនាំចូល

អាហារតាម្ណែង េងាវ ក្់ ម្រតជាក់្ ( រ មួ្ទ ាំងេលិតេលក្េិក្ម្ម ណែលអាចប រសិភ្ជគបានែូចាន ខាងសម្រកាម្ )  រ មួ្េង ាំលទធេលថ្នការបងាា រ

និងម្រតួតពិនិតយការ រ ើក្រាលដាល និងធានឲ្យេុវតែ ិភ្ជព ថ្នេងាវ ក់្ ឧេាហក្ម្ម និងេងាវ ក់្ េគ ត់េគ ង់ រែឋបាល ទូសៅ ថ្នគយបាន

េសម្រម្ចបសងា ើន ម្របេិទធភ្ជពបណនែ ម្ សទៀត និង ណក្លម្អ ចាំែីអាហារ ណែងេងាវ ក់្ ម្រតជាក់្ ណែលនាំចូល វវធិានការបងាា រ និង ម្រគប់ម្រគង

ការ រ ើក្រាលដាល ថ្នក្ាំពង់ណេ។ បញ្ហា ពាក់្ព័នធ ម្រតូ វបាន ម្របកាេ ែូចតសៅ៖

១ .   គយសធវ ើការម្រតួតពិនិតយ និងសធវ ើ សតេត កូ្ វ ើែ សលើអាហារណែងេងាវ ក់្ម្រតជាក់្ណែលនាំចូល សហើយសោងតាម្លទធេលសតេត ម្រតួតពិនិតយ

និងសេុើប

អសងា ត វធិានការការពារការបាំពុលរបេ់ម្របសទេនាំសចញ (តាំបន់ )  តាម្ចាប់ និងបញ្ហា ក់្ថ្ន សតើ ម្របព័នធ ម្រគប់ម្រគងេុវតែ ិភ្ជព និង

េនត ិេុែ

សាែ នភ្ជពថ្នម្របសទេនាំសចញ (តាំបន់ )  បនត បាំ សពញតាម្តម្រមូ្វការនាំចូលរបេ់ ម្របសទេចិន។ េម្រាប់េហម្រាេេលិតអាហារសៅ

សម្រៅ

ម្របសទេណែលានបញ្ហា ម្រតូ វចត់ វធិានការែូចជាការណក្តម្រមូ្វក្ន ុ ងរយៈសពលក្ាំែត់ ការផ្លអ ក្ការនាំចូល និងការលុបការចោុះបចា ី

ម្រេបតាម្

ចាប់ និងបទបបចា តត ិពាក់្ព័នធ ។

២ . អាហារណែងេងាវ ក់្ម្រតជាក់្ណែលបាននាំចូលណែលម្រតូវបានរក្ស ើញថ្ន វវជិាានសម្សរាគកូ្ វ ើែនឹងម្រតូវចត់ថ្នន ក់្ និងសបាោះសចលម្រេប



ការម្រតួតពិនិតយការម្របកាេពនធគយសៅនឹងក្ណនា ង

សម្រជើេសរ ើេប៉េុេត ិ៍ ម្រតួតពិនិតយសែើម្បីសធវ ើការ វភិ្ជគហានិភ័យសលើការម្របកាេទម្រម្ង់ម្របកាេគយ និងក្ាំែត់ថ្ន

សតើអធិការកិ្ចច ម្រតូវបានទម្ទរសដាយការ វនិិចឆយតាម្ប៉េុេត ិ៍។ ទម្រម្ង់ម្របកាេគយណែលមិ្នចាំបាច់ម្រតួត

ពិនិតយម្រតូវបានសចញ សហើយទម្រម្ង់ម្របកាេគយណែលានចាំែុចហានិភ័យម្រតូវបានវភិ្ជគេម្រាប់ការម្រតួត

ពិនិតយ និងម្រគប់ម្រគង។

សដាយឈរសលើមូ្លដាឋ នថ្នឯក្សារម្របកាេេវនក្ម្ម អធិការគយសធវ ើការម្រតួតពិនិតយជាក់្ណេត ងថ្នទាំនិញនាំ

ចូល និងនាំសចញ សែើម្បីក្ាំែត់ថ្ន សតើែា ឹម្សារណែលបានម្របកាេក្ន ុងឯក្សារម្របកាេគយម្រតូវាន នឹងទាំនិញ

នាំចូល និងនាំសចញពិតម្របាក្ែណែរឬសទ។



នីតិ វធីិបសចេ ញទាំនិញពីគយសៅនឹងក្ណនា ង

ម្ស្តនត ីគយម្រតួតពិនិតយឯក្សារសៅនឹងក្ណនា ង និងពិនិតយទិនន ន័យម្របកាេគយតាម្អនឡាញ ឯក្

សារជាោយលក្ខ ែ៍អក្ងរ និងេតល់ម្តិសោបល់។ ម្របេិនសបើសាែ នភ្ជពធម្មតា សហើយម្ិនានការ

ម្រតួតពិនិតយសទសនោះ នីតិ វធីិសចញឯក្សារនឹងម្រតូវបានសដាោះម្រសាយ។ េម្រាប់អន ក្ណែលម្រតូវបាន

បសងា ើតសឡើងេម្រាប់ការម្រតួតពិនិតយ នីតិ វធិីថ្នការសចញេាយឯក្សារម្រតូវសដាោះម្រសាយបនា ប់ពីការ

ម្រតួតពិនិតយទាំនិញម្រតូវបានបចេ ប់។ េម្រាប់ទម្រម្ង់ណបបបទម្របកាេគយណែលបង់ពនធ និងថ្ងា សេវា

សដាយានបងាា ន់ថ្ែថ្ន វញិ្ហា បនបម្រតបង់ពនធ និងថ្ងា សេវាណែលសបាោះម្រតារបេ់ធនារ ឬនយក្ែ្

ឋានពាក្់ព័នធ ម្រតូវឆ្ាងកាត់ណបបបទថ្នការសចញឯក្សារបនា ប់ពីការបង់ពនធ និងថ្ងា សេវា និង

បិទនីតិ វធិីបសចេ ញទាំនិញ។



ឯក្សារណែលម្រតូវការេម្រាប់ការម្របកាេនាំចូលក្ន ុងក្រែីធម្មតា

• ទម្រម្ង់ណបបបទម្របកាេគយណែលបាំសពញសដាយអន ក្ម្របកាេគយ ឬសបាោះពុម្ព សដាយបុគគ លិក្ម្របកាេគយ។

ទម្រម្ង់ម្របកាេពនធ ម្រក្ដាេេម្រាប់ទាំនិញនាំចូលានម្របាាំណេនក្៖ ណេនក្ម្របតិបតត ិការគយ ណេនក្រក្ាទុក្គយ

ណេនក្រក្ាទុក្េហម្រាេ ណេនក្សេាៀងផ្លា ត់គយ ណេនក្សចញវញិ្ហា បនបម្រត (េម្រាប់ការទូទត់ការនាំចូល)

➢ កិ្ចេេនាេម្រាប់ទាំនិញនាំចូល

➢ វវកិ្ា យបម្រត និងបចា ី សវចែេ ប់េម្រាប់ទាំនិញនាំចូល

➢ ប័ែណ នាំចូល (បចា ីែឹក្ជចជ នូទាំនិញ)

➢ វវកិ្ា យបម្រតែឹក្ជចជ នូ (ឬប័ែណ ែឹក្ជចជ នូ) េម្រាប់ទាំនិញនាំចូល

➢ក្ិចច ម្រពម្សម្រពៀងអនុញ្ហា តម្របកាេពនធ របេ់ទីភ្ជន ក្់ងារ



ក្វគ្់ណេិញាាមង់ផ់់់ាា់ក្វសបយបម គ្ផថ់ណេិញលកខ ខ្ ឌី ិអាគ្ខាងេាក្វម៖

• ឯក្សារានភ្ជពេីុេងាវ ក់្ាន សពាលគឺទាំនិញណែលបានរាយក្ន ុងសេចក្ត ី ម្របកាេគយគឺម្រេបជាមួ្យនឹង

ក្ិចេេនា វវកិ្ា យបម្រត បចា ីសវចែេ ប់ វវកិ្ា យបម្រត និងឯក្សារអនុម្័ត។

• ទាំនិញណតមួ្យានភ្ជពេីុេងាវ ក់្ាន សពាលគឺែា ឹម្សារណែលបានរាយការែ៍ក្ន ុងសេចក្ត ី ម្របកាេគយគឺ

ម្រេបជាមួ្យនឹងទាំនិញនាំចូល និងនាំសចញជាក់្ណេត ង។

ម្របកាេពនធ ក្ន ុងរយៈសពលក្ាំែត់៖

• អន ក្ទទួលទាំនិញនាំចូល និងេហម្រាេម្របកាេគយម្រតូវម្របកាេពនធ ក្ន ុងរយៈសពល ១៤ថ្ងៃ គិតចប់ពីថ្ងៃ

ណែលម្សធាបាយែឹក្ជចជ នូម្រតូវបានម្របកាេចូលម្របសទេ។

• អន ក្ែឹក្ជចជ នូទាំនិញនាំសចញ និងភ្ជន ក់្ងាររបេ់ពួក្សគម្រតូវម្របកាេពនធ គយ ២៤សា៉េ ង ម្ុនសពលេទ ុក្

ទាំនិញ បនា ប់ពីទាំនិញម្ក្ែល់តាំបន់ម្រតួតពិនិតយគយ។

• ម្របេិនសបើការ ម្របកាេពនធ គយហួេសពលក្ាំែត់ គយនឹងពិន័យ ម្របកាេយឺតោ៉េ វតាម្ចាប់ ។



អតថ ម្របសោជន៍ថ្នការម្របកាេពនធ ទូទាំងម្របសទេ

◆អនុវតត " ម្របកាេម្តង ពិនិតយម្តង បសចេ ញម្តង"

◆េហម្រាេអាចសម្រជើេសរ ើេេល ូវែឹក្ជចជ នូ ម្សធាបាយែឹក្ជចជ នូ និងសពលសវោែឹក្ជចជ នូទាំនិញសដាយសេរ ើ

និងក្ាំែត់ទីតាាំងេត ុ ក្ទុក្។

◆ជម្នោះឧបេគគ ណែលបណ្តត លម្ក្ពីការណបងណចក្តាម្រែឋបាលបចច ុបបនន និងការក្ាំែត់តាំបន់គយ និង

អនុសោម្តាម្និនន ការអភិវឌ្ឍថ្នេាហរែក្ម្ម សេែឋក្ិចេក្ន ុងតាំបន់។

◆អាចជួយេនង ាំេាំថ្ចសពលសវោម្របកាេពនធ របេ់េហម្រាេ និងកាត់បនែយការចាំណ្តយសលើការម្របកាេ

គយរបេ់េហម្រាេ



ការផ្លា េ់បត រូងម ីក្ន ុ ងការម្រតួតពិនិតយម្ហ បូអាហារនាំចូល——

• សោងតាម្តម្រមូ្វការថ្នការម្រតួតពិនិតយ និងការម្រគប់ម្រគង គយនឹងសធវ ើការម្រតួតពិនិតយអាហារនាំចូល រមួ្

ទាំង ប៉េុ ណនត មិ្នក្ាំែត់ចាំសពាោះែូចខាងសម្រកាម្៖

មេ្ស្ថបាយដឹកជញ្ជ សូ្រ

ស្រសងកផស្រៃង ទ្ កុ់ណេិញ

ថាមូិក្វគ្សវិថន សពិ ស្រសង

អាំម័យ

0១

េលខ្កវងាអាស្រ័គ្ េលខ្េសៀល ខ្ៃ ឹមាគ្

ម្ស្រាៃ កសញ្ជញ េៅេលើេិំខ្ច់់ខាង

កន ុង ស្រសងខាងេាៅ េវើយាន ស្រពិ

វក់ផសត ងម្ស្រាណស្រសញបឺាស់វមមយ

ស្រឹងិថ៌័ាស្រា់ក្វស ស្រសងឯកាគ្

ពា ់់មកវមមយ។

0២

ហារគ្ ក្វគ្េិំខ្ច់់ ស្រសងសាា គ្ៈ

ាាាំ់់ផដលាស្រេដើមកណេីើថ អិា

សថេ ឬគ្វកខវថស ាស្រលកខខ្ ឌី ផដល

ាស្រផំងកន ុងាាតា ២២ ម្ស្រ់ា់្

់ញ្ញ ថត សសត អា អិាក្វគ្អស្រវិថតំា់់សត អា អិាក្វគ្

ាថួថ សិស្រសថយសថេ ស្រសងគ្វកខវថស។

0៣

ក្វគ្េិំខ្ច់់ខាងកន ុង ស្រសងខាង

េាៅាថូិ តាមសត ង់ោគ្សវិថន សពិ

ណំីអាហារគ្ ស្រសងាស្រក្វគ្់ណ វិល

ក្វគ្ខូ្ំខាថ ក្វគ្ាតាណេសើម ឬក្វគ្

េាជៀថំូល។

0៤

ាៃ កសញ្ជញ សញ្ជញ ស្រសងក្វគ្ផីាំណម្ស្រក្វគ្េិំ

ខ្ច់់ខាងកន ុង ស្រសងខាងេាៅ់ណេិញថាមូិ

ក្វគ្ម្ស្រំា់់ ់ា់បញ្ញ ថត សគ្ដឋបាលសត ង់ោគ្

សវិថន សពិំណីអាហារគ្ស្រសងគ្ដឋបាលបយាូ

េៅ។

05

លកខីៈម្ស្រហារគ្់ណេិញលកខីៈ

ម្ស្រហារគ្ផដលគំ្ិឹងាវក

06

ពិាសស់ម្ស្រហារគ្ក្វៃ េសស ស្រសងកក ់ណេិញតាមថាមូិក្វគ្សអាថវ ហី ពិម្ស្រ

់គ្ ទ្យយាក្វសាថវក់ ស្រសងកក់ណេិញតាមសត ង់ោគ្ផដលពាក់ិ័ស្រធ ឧ់កគ្ី៍

ាថួថ សិស្រសថយសអាថវ ហី ពិផខ្សសង្វេ ក់ាថវក់ដណេ ើីគ្ក្វគ្្មាតា ស្រសងកណីថ់

ាតាសអាថវ ហី ពិ់ណេិញតាមថាមូិក្វគ្ ក្វគ្េ េ្ ើេថសត ំមអ សស្រហារគ្ហាំាថូិ

បាស្រអស្រវិថត ា់សសស្រេ់ើចាណបាំ់។

07



ការផ្លា េ់បត រូងម ីក្ន ុ ងការម្រតួតពិនិតយម្ហ បូអាហារនាំចូល——

• គ្ដឋបាលបយហាំផ អ្កេលើលាធ ្លវាយថម្មៃរស្រសភ័យ ចាថ់ ិ ទ្យនស្រក្វគ្ាថួថ សិស្រសថយេដើមបអាផ្អអ ក ឬរមឃាថ់ក្វគ្ាំណំូល

ហារគ្ផដលពាក់ិ័ស្រធ កន ុ ងកគ្ីអាដូំខាងេាក្វម៖

ប ទ សលម ើ េ ធៃ ន់ ធៃ រ

៤ េហម្រាេេលិតសៅបរសទេបាំពានធៃ ន់ធៃ រ សលើចា ប់ និងបទប្

បចា តត ិពាក់្ព័នធ របេ់ ចិន។

មស ស្រ អ ស្រវ េោមតាមំា ់់

៣ សៅសពលណែលគយអនុវតត វធិានការម្រតួតពិនិតយក្ន ុងក្ថ្នែែឌ ទី២

ថ្នាម្រតា៣៤ ថ្នវធិានការទាំងសនោះ សហើយរក្ស ើញថ្នការការពារប

វរសិាែ នណែលពាក់្ព័នធមិ្នបានអនុវតតតាម្។

កា រ ច ម្ា ង សរា គ

២ ម្រតតូពិនិតយអាហារណែលនាំចូលម្រតវូបានបាំពុលសដាយភ្ជន ក់្ងារបងា

សរាគថ្នជាំងឺឆ្ាង ឬានភេត ុតាងបញ្ហា ក់្ សហើយមិ្នអនុវតត វធិាន

ការអនម័្យម្របក្បសដាយម្របេិទធភ្ជព។

១
ជណ ងឺ រា ថ ថា ថ ស្រស ង ក្វ គ្ ផ្អៃ ស់ ត់ ូគ្ សណ ខា ស្រ់ ៗ េៅ កន ុ ង

ា់ ិ័ ស្រធ

ានការរ ើក្រាលដាលសម្សរាគឆ្ាងថ្នេតវ ឬរុក្ខជាតិសៅក្ន ុង

ម្របសទេនាំសចញ (តាំបន់) ឬម្របព័នធេុវតែ ិភ្ជពចាំែីអាហារបាន

ឆ្ាងកាត់ការផ្លា េ់បត រូធាំៗ សហើយេុវតែ ិភ្ជពថ្នអាហារណែលបាន

នាំសចញសៅកាន់ម្របសទេចិនមិ្នអាចធានម្របក្បសដាយ

ម្របេិទធភ្ជពសនោះសទ។

េាាុះ ថ្នន ក់ ង្ ស្រ់ ង្ គ្

5 ព័ ត៌ានសេងងសទៀតបងាា ញថ្ន អាហារណែលពាក់្ព័នធ

ានសម្រាោះថ្នន ក់្ ធៃ ន់ធៃ រ ។



ការផ្លា េ់បត រូងម ីក្ន ុ ងការម្រតួតពិនិតយម្ហ បូអាហារនាំចូល——



ការផ្លា េ់បត រូងម ីក្ន ុ ងការម្រតួតពិនិតយម្ហ បូអាហារនាំចូល——

• េៅេិលអស្រវិថតពគ្កស ចំ ាថួថ សិស្រសថយ ស្រសងាប់់ាបងសវិថន សពិំណីអាហារគ្ាំណំូល ស្រសងាំណេំញេៅតាមំា់់ បយ

ាស្រសសាធ សចាថ់ ិ ទ្យនស្រក្វគ្ដូំខាងេាក្វម៖

ំូល េៅកន ុ ង់ គ្ ទ្យេិី្លសថកមា ស្រសងហាជអាិកមា

េដើមបអា េ េ្ ើ អ្សក្វគ្កស ចំ េៅស្រឹងកផស្រៃ ង

>

ាថួថ សិស្រសថយសណណាកហារគ្ផដល្លសថ ស្រសងលក់

ដូគ្

>

សិស្រសថយ ស្រសងំមៃងកស ចំសស្រស្ថផដលពាក់ិ័ស្រធ

វិ ទ្យកក យ់ាថ េសៀិេៅបីស្រអា ស្រសងិ័ថ៌ាស្រពាក់

ិ័ស្រធ េ្សងេាៀថ។

>

បិទ និងរបឹអូេអាហារណែលានភ័េត ុតាងសែើម្បី

ចាប់។

ប់។

>
បិទ នងិរបឹអូេអាហារណែលានភេត ុតាងសែើម្បីបញ្ហា ក្ថ់្ន វាម្និ

ម្រេបតាម្េតងដ់ារជាតិេម្រាប់េុវតែភិ្ជពចាំែអីាហារ ឬណែលាន

ភេត ុតាងសែើម្បីបញ្ហា ក្ថ់្ន ានហានភិយ័ចាំសពាោះេវុតែ ិភ្ជព នងិ

ការេលិតនិងម្របតិបតតកិារែុេចាប់។



fengguan@vip.sina.com
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