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ស�ចកតាីស្តាីម
សនះរឺស�ៀវសៅណែនា ំអំពីតម្មរូវការបិទស្លា កននចបាប់�តាង់ដារចំែីអាហារ 
ម្បសទ�អូ ស្ស្តា លី �ូវស៊្សេឡនឹ (“ចបាប់”) ណដលបានអនុម័តឱ្យសៅ ជាចបាប ់
ចំែីអាហារសដាយរដ្ឋ និងទឹកដីអូ ស្ស្តា លីទាងំអ�់។ ស�ៀវសៅណែនាសំនះ 
បានបសងកីតសឡងីសដីម្ជីួយដល់អាជីវកមមខានែ តតូច កនែុងការសរៀបចំបិទស្លា

 
កចំែីអាហារជាមូលដា្ឋ ន�ម្រាប់ការលក់រាយ។
ដូចបានបញ្្ក់កនែុងស�ៀវសៅណែនាសំនះ  អាជីវកមមចំែីអាហាររួរសយាង 
តាមចបាប់�ម្រាប់ជាព័ត៌រានបណនថែម កនែុងករែី៖
>   ស�ចកតាីអះអាង ឬស�ចកតាីណ្លាងការែ៍ណដលអាចកំែត់ ម្តរូវបានស្វីសឡងី  

ឬ
>   ចំែីអាហាររានតម្មរូវការបិទស្លា កជាក់លាក់ �ម្រាប់ជាព័ត៌រាន 

បណនថែម។
ស�ៀវសៅណែនាសំនះមិនម្របដែតា ប់តម្មរូវការ ឬករែីទាងំអ�់ណដលអាច 
អនុវតតា  ស៊យីមិនម្តរូវសម្បីជំនួ�ការ្តាល់ម្បឹកសាសយាបល់ណ្នែកចបាប់សដាយ 
ឯករាជ្យសឡយី។ ចបាប់ចមលាងននចបាប់�តាង់ដារចំែីអាហារអាចស�នែី�ំុបាន 
ពី�តាង់ដារចំែីអាហារម្បសទ�អូ ស្ស្តា លី �ូវស៊្សេឡនឹ (FSANZ) សៅតាម 
វុបិន�  www.foodstandards.gov.au

�រាគា ល់
>   ស�ចក្ដីសយាងកនែុងដសងកៀប [1.2.1] �ំសៅសលី�្ដង់ដារណដលពាក់ព័ន្ធកនែុង 

ចបាប់។
>   ស�ចក្ដីសយាងកនែុងស�ៀវសៅណែនាសំនះ�ំសៅសលីកញ្ប់តូច រានន័យថា 

កញ្ប់ណដលរានន្្ទ�រុបតិចជាង 100cm2 [1.1.2] 

ស៊តុអវីបានជាសយងីរានស្លា កចំែីអាហារ?
ស្លា កចំែីអាហារ ្្ដល់ព័ត៌រានសដីម្ជីួយសយងីស្វីការសម្ជី�សរ�ីចំែី

 អាហារណដល្តាល់នូវ�ុែភាពល្អ និង�ុវតថែិភាព។ ស្លា កចំែីអាហារ  
្តាល់អតថែម្បសយាជន៍ដូចខាងសម្កាមសនះ៖

>   ម្បាប់សយងីពីស្រធាតុចិញឹ្មណ្ែលាះ កនែុងបររិាែប៉ុនាម នណដលរានសៅ
 កនែុង្លិត្លមួយ

>   ម្ពរានសយងី ថាសតីចំែីអាហាររានស្រធាតុម្បតិកមមចំែីអាហារឬអត់

>   ម្បាប់សយងីថាសតីចំែីអាហារសនះ៊ួ�កាលបរសិចឆេទឬអត់

>   សពលណ្ចាបំាច់ ពន្យល់ពីរសបៀបរកសាទុក ការសរៀបចំ ឬការចម្អិនចំែី 
អាហារណដលសយងីទិ�

>   រាយសម្រឿង្សេនំន្លិត្ល

>   ្ តាល់ឲ្យសយងីនូវព័ត៌រានអំពីម្បភពននចែីំអាហារមកពីកណនលាងណ្។

ជា�ំខាន់ ស្លា កចំែីអាហារណដលរានដាក់ រឺសដីម្ី្ តាល់ឱ្យសយងីនូវ 
ព័ត៌រានចាបំាច់ អំពីអវីណដលរានសៅកនែុងចំែីអាហារណដលសយងីបរសិភារ 
និងរសបៀបម្រប់ម្រងចំែីអាហារឲ្យបានល្អបំ្ុត។

សតីចំែីអាហារអវីែលាះម្តរូវណតបិទស្លា ក?
ស្លា កចំែីអាហារ�ម្រាប់សោលបំែង្គាត់្គាង់ចំែីអាហារ ម្តរូវណតរាន 
អតតា�ញ្ញា ែចំែីអាហារ ការម្ពរានចាបំាច់ ការណែនា ំស�ចកតាីណ្លាងការែ៍
អំពីម្បឹកសាសយាបល់ និងស�ចកតាីម្បកា� ការកំែត់កាលបរសិចឆេទ ការណែនា ំ
ពីការសម្បីម្បា�់ និងការរកសាទុក ម្បសទ�ននម្បភពសដីម  ចំែីអាហារណដល 

្លិតសដាយបសច្កវទិយាណ៊សេន និងការបនសាយការំ�មីននចំែីអាហារ។  
ព័ត៌រានសនះមិនតម្មរូវឲ្យរានសៅសលីស្លា កចំែីអាហារសទ ណដលព័ត៌រាន 
សនាះម្តរូវបាន្តាល់កនែុងឯកស្រអមជាមួយនឹងចំែីអាហារសនាះ។

ចំែីអាហារសវចែ្ប់ទាងំអ�់�ម្រាប់ការលក់រាយ ម្តរូវណតបិទស្លា កសលីក 
ណលងណតរានការសលីកណលងសៅកនែុង [1.2.1-6, 1.2. 1-7 និង 1.2.1-8]

កនែុងករែីសលីកណលងទូសៅទាងំសនះ អនុវតតាចំសពាះចំែីអាហារណដលបាន 
ណកណម្បណ៊សេន ចំែីអាហារណដលបានបនសាយការំ�មី  ស្ច់្លិត និងណក 
នែនែដាក់សម និងស្ច់ kava ចា៊ួយ royal ឬចំែីអាហារណដលរាន 
�ំែល់ស្ច់  ដូសចនែះ ព័ត៌រានជាលាយលក្ខែ៍អកសេរដូចណដលបាន 
កំែត់សៅកនែុងចបាប់ ម្តរូវណតបង្ហា �សៅសលីស្លា ក ឬបង្ហា �ជាមួយនឹង 
ចំែីអាហារ។

អវីណដលម្តរូវបង្ហា �
1. ស ម្ ះចំែីអាហារ
ចំែីអាហារ សវចែ្ប់ ម្តរូវណតបិទស្លា កជាមួយស ម្ ះ ឬការសរៀបរាប់ណដលនឹង 
មិនបំភាន់អតិ្ិជន។ �ម្រាប់ចំែីអាហារមួយចំនួន ចបាប់កំែត់ស ម្ ះ 
ចំែីអាហារថាជាស ម្ ះ្លាូវការ ស៊យីស ម្ ះសនាះម្តរូវណតបង្ហា �សៅសលី 
ស្លា ក។

ចំែីអាហារណដលរានស ម្ ះ្លាូវការ រានរាយបញី្សៅកនែុង [1.2.2-2]

ចំែីអាហារស្សេងសទៀតណដលមិនរានស ម្ ះកំែត់ជា្លាូវការ ម្តរូវណត 
បង្ហា �ស ម្ ះ ឬការសរៀបរាប់ណដលបង្ហា �លក្ខែជៈ្មមជាតិពិតននចំែី 
អាហារ។ [1.2.2]

2. ការកំែត់ម្ករុម និងទីតាងំបរសិវែ 
ជាទូសៅ ស្លា កចំែីអាហារម្តរូវរានព័ត៌រានណដលកំែត់ទីតាងំបរសិវែ 
ណដលសវចែ្ប់ ឬសរៀបចំចំែីអាហារ និង�ំែំុ (ម្ករុម)។

ម្ករុម ្មមតា�ំសៅសៅសលីចំែីអាហារណដលបានសរៀបចំ ឬសវចែ្ប់សៅកនែុង 
រយជៈសពលមិនសលី�ពី២៤សរ៉ាង។

ោម នទម្មង់ជាក់លាក់ននពាក្យម្តរូវបានកំែត់សទ។

តម្មរូវការទាងំសនះជាទូសៅម្តរូវណតបានបំសព� សបី្លិត្លម្តរូវបានដាក ់
កាលបរសិចឆេទម្តឹមម្តរូវ និងបង្ហា �ពីអា�យដា្ឋ ន អាជីវកមមរប�់អនែក្លិត 

 
ឬអនែកសវចែ្ប់។

កនែុងករែីមិនបានកំែត់អតតា�ញ្ញា ែឲ្យបានម្រប់ម្ោន់ សនាះម្តរូវសម្បី 
ម្បា�់ព័ត៌រានបណនថែមណដលជាណ្នែកមួយននម្បព័ន្ធ ណដលបសងកីតសឡងីសដាយ 
អនែក្លិត ឬអនែកសវចែ្ប់។

3. ស ម្ ះ និងអា�យដា្ឋ ន [1.2.2]
�ម្រាប់សោលបំែង ការម្បកា�ម្បមូលយកចំែីអាហារម្តឡប់មក 
វ�ិ និងទំនាក់ទំនង ស្លា កម្តរូវណតរមួបញូ្លស ម្ ះ និងអា�យដា្ឋ នអាជីវ 
កមមសៅកនែុងម្បសទ�អូស្ស្តា លី ឬ�ូវស៊្សេឡនឹរប�់អនែក្លិត អនែកសវចែ្ប់ 

 
អនែកលក់ ឬអនែកនាចូំលចំែីអាហារសនាះ។

តម្មរូវឲ្យរានអា�យដា្ឋ នអាជីវកមមសព�សល� រមួបញូ្លទាងំសលែ្លាូវ  
ស ម្ ះ្លាូវ ទីម្ករុង ឬតំបន់ និងរដ្ឋ។ អា�យដា្ឋ នតាមម្បអប់�ំបុម្តការយិា 
ល័យនម្ប�ែីយ ៍ឬអា�យដា្ឋ ននម្ប�ែីយម៍្�សដៀងោនែ សនះរឺមិនម្រប ់
ម្ោន់សទ។
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4. ព័ត៌រានអំពីការម្បឹកសាសយាបល់ 
និងការម្ពរានចាបំាច់  [1.2.3]

ស�ចកតាីណ្លាងពីការម្បឹកសាចាបំាច់ ស�ចកតាីណ្លាងពីការម្ពរាន និងស�ចកតាី
 ម្បកា�ពីចំែីអាហារ ឬស្រធាតុជាក់លាក់កនែុងចំែីអាហារអាចតម្មរូវ 

ឲ្យរានសៅសលីស្លា ក។ បញី្សព�សល�្មីៗ រឺរានសៅកនែុង�តាង់ដារ 1.2.3

5. ការបិទស្លា កសម្រឿង្សេ ំ [1.2.4]
រានការសលីកណលងមួយចំនួន ស្លា កចំែីអាហារម្តរូវណតរានការដាក់បញូ្ល 
ស�ចកតាីណ្លាងពីសម្រឿង្សេ ំ(ពាក្យថាសម្រឿង្សេ ំរមួបញូ្លទាងំស្រធាតុបណនថែម)។

ការសលីកណលងអនុវតតាចំសពាះសភ�ជ្ជៈសម្រឿងម្�វងឹ ទឹកសវចែ្ប់ កញ្ប់តូច  
្លិត្លស្វីពីទឹកសដាះសោ និង្លិត្លណម្កមកនែុងដបស្វីពីណកវ និងកណនលាង

 ណដលរានស ម្ ះចំែីអាហារ រឺរានបញី្សព�សល�ននសម្រឿង្សេទំាងំ 
អ�់។  [1.2.4]

សម្រឿង្សេ ំឬ្លិត្លជាក់លាក់ននសម្រឿង្សេទំាងំសនាះណដលអាចបងកឱ្យ 
រានម្បតិកមមចំសពាះអនែកសម្បីម្បា�់មួយចំនួន ម្តរូវណតបានម្បកា�ឲ្យដឹង 
(រមួបញូ្លទាងំសពលណ្បង្ហា �ថាជាជំនួយការណកនចនែ)។ សម្រឿង្សេទំាងំ 
សនះម្តរូវបានរាយជាបញី្ [1.2.3-4]

ស�ចកតាីម្បកា�ពីសម្រឿង្សេទំាងំសនះ និង្លិត្លរប�់សម្រឿង្សេ ំម្តរូវបាន 
អនុវតតាចំសពាះចំែីអាហារទាងំអ�់ រមួទាងំការសលីកណលងការបិទស្លា ក 
សម្រឿង្សេខំាងសលី និងការបិទស្លា កននកញ្ប់ណដលរានសៅកនែុងកញ្ប់ខាង

 
សម្រៅ សបីកញ្ប់សនះរានន្្ទ្ំជាង 30cm2។

សម្រឿង្សេទំាងំអ�់ម្តរូវបានរាយតាមលំដាប់ននទម្ងន់។ សនះរានន័យថា  
សម្រឿង្សេណំដលរាន�រារាម្ត្ំបំ្ុត ម្តរូវបានរាយមុនសរ និងជាបនតា 
បនា្ទ ប់។ ទឹកបណនថែមម្តរូវបង្ហា �កនែុងបញី្សម្រឿង្សេ ំលុះម្តាណតវាម្តរូវបានសម្បី 
ម្បា�់សដីម្បីំសព�ជាតិទឹក ឬបសងកីតសម្រឿង្សេចំំែីអាហារសឡងីវ�ិ 

 
បសងកីតជាទឹក�្ុប ទឹកអំបិល ឬ�ីុរ ៉ូណដលរានរចួស៊យី កនែុងបញី្សម្រឿង្សេ ំ

 ឬរានតិចជាង 5% ននចំែីអាហារ�សម្មចចុងសម្កាយ។

ទឹក ឬសម្រឿង្សេសំ្សេងសទៀតណដលង្យនឹងស៊រី ម្តរូវបានរែនាបនា្ទ ប់ពី 
អនុញ្ញា តឱ្យរានការខាតបង់កនែុងអំឡុងសពល្លិត។

សបីចំែីអាហាររាន សម្រឿង្សេ�ំរា� (សម្រឿង្សេណំដលស្វីសឡងីពីសម្រឿង្សេ ំ
ស្សេងសទៀត) សម្រឿង្សេសំៅកនែុងសម្រឿង្សេ�ំរា� អាចម្តរូវបានបង្ហា �សៅ 
កនែុងបញី្ ឬរាយតាមលំដាប់ចុះសម្កាមភាលា មៗបនា្ទ ប់ពីស ម្ ះននសម្រឿង្សេ ំ
�រា� ដូចសៅកនែុងឧទា៊រែ៍ សនះម្ស្ប់៖ �ូកូឡាទឹកសដាះសោ (�ករ 
�ំែល់រងឹទឹកសដាះសោ សប្ីកាកាវ ភានែ ក់ង្ររលំាយ សលែ 476  សម្រឿងរ� 
ជាតិ) ។

រាល់ ចំែីអាហារ និងស្រធាតុបណនថែម ទា ំងអ�់សៅកនែុងសម្រឿង្សេ�ំរា� 
ណដលរមួចំណែកដល់ 5% ឬសម្ចីនជាងសនះសៅកនែុងចំែីអាហារ�សម្មច 
ចុងសម្កាយ ម្តរូវណតបានម្បកា�ឲ្យដឹង។ ម្ប�ិនសបីសម្រឿង្សេ�ំរា�រមួច ំ
ណែកតិចជាង 5% សៅកនែុងចំែីអាហារ�សម្មចចុងសម្កាយ សនាះរានណត 
ស្រធាតុបណនថែមណដលបំសព�មុែង្របសច្កវទិយា និងសម្រឿង្សេទំាងំសនាះ 
ណដលអាចបងកឱ្យរានម្បតិកមម ចំសពាះអនែកសម្បីម្បា�់មួយចំនួនប៉ុសណ្ណា ះ 
ម្តរូវណតបានម្បកា�ឲ្យដឹង។

កនែុងករែីននសម្រឿង្សេមំួយចំនួន  វាជាការម្រប់ម្ោន់សដីម្បីញ្្ក់ស ម្ ះ 

ទូសៅននចំែីអាហារ។ ឧទា៊រែ៍ ពាក្យថា “ជី” អាចម្តរូវបានសម្បីម្បា�់ 
�ម្រាប់ម្បសភទចម្មរុះរវាង ជី rosemary, thyme និងជីអង្ក ម។ បញី្ 
ស ម្ ះសម្រឿង្សេចំំែី ចំែីអាហារជាទូសៅសនះ អាចម្តរូវបានសម្បីម្បា�់ 
�ម្រាប់មុែសម្រឿង្សេណំដលបានរាយសៅសលីកាលវភិារទី 10 ននចបាប់។ 
ពាក្យថា “�ករ” មិនម្តរូវបានសម្បីម្បា�់សទ។

លក្ខែែ្ឌ ជាក់លាក់អនុវតតាចំសពាះការសម្បីម្បា�់ពាក្យទូសៅដូចខាងសម្កាម៖ 
ពាក្យ “្ញញាជាតិ “ឬ” សមសៅ “ម្តរូវណត្សារភ្ាប់ជាមួយស ម្ ះជាក់លាក់ននម្ោប ់
្ញញាជាតិណដលសម្បីម្បា�់
ពាក្យ “ម្ោប់ណ្លាស�”ី ម្តរូវណត្សារភ្ាប់ជាមួយស ម្ ះជាក់លាក់ននម្ោប់ណ្លាស�ី
ពាក្យ “ខាលា �់” និង “សម្បង” ម្តរូវបានកំែត់ថារានម្បភពពីបណនលា ឬ�តវ។  
សបីខាលា �់ ឬសម្បងមកពី�ណែតា កដី �ណែតា កស�ៀង ឬ ម្ោប់ល្ង  ម្បភពសនាះ 
ម្តរូវណតម្បកា�ឲ្យដឹង។ សម្បង diacylglycerol ម្តរូវណតបានម្បកា�យកតាម 
ស ម្ ះសនាះ។ ម្បភពននខាលា �់�តវណដលបានសម្បីម្បា�់សៅកនែុង្លិត្លទឹក 
សដាះសោម្តរូវណតបានម្បកា�ឲ្យដឹង ស៊យី
ពាក្យ “ម្តី” អាចម្តរូវបានសម្បីម្បា�់កនែុងករែីសម្រឿង្សេមំិនរមួបញូ្ល�តវទឹក

 រាន�ំបករងឹ ណដលម្បកា�សដាយណឡកពីោនែ  តាមស ម្ ះ�តវទឹករាន�ំបក 
រងឹជាក់លាក់។
ដូសចនែះ អនែកសម្បីម្បា�់មិនភាន់ម្ចឡពីំ្មមជាតិននសម្រឿង្សេ ំស ម្ ះសម្រឿង្សេ ំ
អាចចាបំាច់ម្តរូវរាន លក្ខែជៈ�ម្តតាិ ឧទា៊រែ៍៖
សមសៅ��ី
ឬ
បណនលាសម្កៀម
កនែុងករែីស្រធាតុបណនថែមចំែីអាហារ ស្រធាតុបណនថែមម្តរូវណតបានម្បកា� 
សដាយ�ំសៅសៅសលីស ម្ ះថានែ ក់ពីសម្កាយ សលែស្រធាតុបណនថែមចំែីអាហារ 
ឬតាមស ម្ ះថានែ ក់ពីសម្កាយស ម្ ះស្រធាតុបណនថែម ឧទា៊រែ៍៖
ពែ៌ (102)
ឬ
ពែ៌ (Tartrazine)
សបីស្រធាតុបណនថែមចំែីអាហារមិនអាចចាត់ថានែ ក់ សម្កាមស ម្ ះថានែ ក់ណដល 
កំែត់កនែុងចបាប់  សនាះម្តរូវណតម្បកា�សដាយសម្បី ស ម្ ះកំែត់ជា្លាូវចបាប ់
រប�់ែលាួន។
ការបណនថែមរ�ជាតិម្តរូវណតម្បកា�ជា៖
បសងកីនរ�ជាតិ
ឬ
រ�ជាតិ
ឬជំនួ�សដាយសម្បីស ម្ ះ ឬការសរៀបរាប់ជាក់លាក់ពីការបសងកីនរ�ជាតិ។  
កនែុងករែីស្រធាតុបណនថែម 620, 621, 622, 623, 624, 625, 627, 631, 
ឬ  
635 ម្តរូវបានសម្បីជាការបសងកីនរ�ជាតិ  វតតារានស្រធាតុបណនថែមម្តរូវណតបាន  
ម្បកា�សដាយសម្បីសលែកូដ ឬស ម្ ះស្រធាតុបណនថែម។
ការបណនថែម ជាតិកាស៊វអីុន សៅកនែុងចំែីអាហារណ្មួយម្តរូវណតបានម្បកា�

 
ឲ្យដឹង។
ពីសពលមួយសៅសពលមួយ សម្រឿង្សេចំំែីអាហារ ឬស្រធាតុបណនថែមម្តរូវបាន 
ដាក់ជំនួ�សដាយចំែីអាហារស្សេងសទៀត ឬស្រធាតុបណនថែមស្សេងសទៀតណដល 



ទំព័រ 3 ស�ៀវសៅណែនាអំំពីការបិទស្លា កចំែីអាហារ

បសម្មីមុែង្រដូចោនែ  ទាងំសម្រឿង្សេចំំែីអាហារ និងស្រធាតុបណនថែមអាចម្តរូវ
បានបង្ហា � កនែុងករែី ចបា�់ថាស្រធាតុជំនួ� ឬសម្រឿង្សេជំំនួ� ឬស្រ
ធាតុបណនថែមម្តរូវបានម្បកា�ឲ្យដឹង។ ឧទា៊រែ៍ បញី្សម្រឿង្សេអំាចបញ្្ក់ 
“ផ្ក �ូករត័នែ ឬសម្បងផ្ក �ូករត័នែ” ជាសម្រឿង្សេជំំនួ�។ [1.2.4]
សម្រឿង្សេ ំស្រធាតុជំនួយ ឬស្រធាតុបណនថែម�ម្រាប់ណកនចនែណដល្លិតសឡងី 
សដាយសម្បីបសច្កវទិយា្លិតណ៊សេន អាចតម្មរូវឱ្យម្បកា�ថា 
“សដាយណកណម្បណ៊សេន” ណដលម្តរូវបង្ហា �ជាមួយនឹងស ម្ ះសម្រឿង្សេ ំ 
ស្រធាតុជំនួយ ឬស្រធាតុបណនថែម ឧទា៊រែ៍៖ 
ម្បរូសតអីុន�ណែតា កអីុ�ូសឡត “សដាយណកណម្បណ៊សេន”
ការសលីកណលងចំសពាះតម្មរូវការសនះ អនុវតតាចំសពាះចំែីអាហារណដលចម្រា�់ 
ែ្ព�់ ស្រធាតុជំនួយ ឬស្រធាតុបណនថែមណដលរាន DNA ្មី ឬម្បរូសតអីុនម្តរូវ 
បានយកសច�។ វាមិនតម្មរូវឲ្យម្បកា�ពីរ�ជាតិណដល្លិតសឡងីសដាយ 
សម្បីបសច្កវទិយាណ៊សេន កនែុងករែីបណនថែមកនែុងកំហាប់តិចជាង 1g/kg 
កនែុងចំែីអាហារ�សម្មចចុងសម្កាយ។ [1.5.2]
សបីចំែីអាហារ ឬសម្រឿង្សេកំនែុងចំែីអាហារម្តរូវបានបនសាយការំ�មី សនះ

 
ម្តរូវម្បកា�កនែុងស�ចកតាីបញ្្ក់ដាច់សដាយណឡកសៅសលីស្លា ក ឬសៅកនែុងបញី្

 សម្រឿង្សេ ំឧទា៊រែ៍៖
ណកនចនែសដាយវទិ្ុយ�កមមអីុយ៉ូដ
ឬ
 បនសាយការំ�មី (ស ម្ ះចំែីអាហារ)
ឬ

ជី (បនសាយការំ�មី) [1.5.3]
សដីម្�ីសម្មចចិតតាថាសតីសម្រឿង្សេ ំស្រធាតុជំនួយ ឬស្រធាតុបណនថែមកនែុងការ 
ណកនចនែម្តរូវបានកំែត់ថា សដាយណកណម្បណ៊សេន ឬបនសាយការំ�មី  ព័ត៌រានសនះ 
ម្តរូវណតទទួលបានពីអនែក្គាត់្គាង់សម្រឿង្សេ។ំ

6. �ញ្ញា កាលបរសិចឆេទ [1.2.5]
ជាទូសៅចំែីអាហារកញ្ប់ទាងំអ�់ណដលរានអាយុកាល២ឆ្នែ  ំឬតិចជាង 
សនះ ម្តរូវណតបង្ហា ��ញ្ញា កាលបរសិចឆេទ។
ទម្មង់ “សម្បីល្អបំ្ុតមុនសពល”  នន�ញ្ញា កាលបរសិចឆេទ នឹងម្តរូវបានសម្បីសៅ 
សលីចំែីអាហារកញ្ប់ភារសម្ចីន។ ចំែីអាហារណដលរានដាក់�ញ្ញា  
កាលបរសិចឆេទ “សម្បីល្អបំ្ុតមុនសពល”  អាចដាក់លក់បានបនា្ទ ប់ពីកាល 
បរសិចឆេទបាន្ុតកំែត់ កនែុងករែីវារាន�ុវតថែិភាព និង�មម្�ប�ម្រាប់

 
បរសិភារ។ ឧទា៊រែ៍នន�ញ្ញា កាលបរសិចឆេទ “សម្បីល្អបំ្ុតមុនសពល”   
អាចនឹងរមួបញូ្លទាងំចំែីអាហាររកសាទុកសលីស្នែី (ដូចជានំប្ី�គាីត  

 �ករម្ោប់ ដំណ្ប់ ចំែីអាហារកំប៉ុង) ចំែីអាហារកក ចំែីអាហារសៅ
ភារសម្ចីនណដលម្តរូវចម្អិនមុនសពលបរសិភារ (ស្ច់  ស្ច់រាន់ ម្តី) ឬចំែី 
អាហារណដលនឹងអាចែូចមុនសពល ោម ន�ុវតថែិភាពកនែុងការបរសិភារ។
សបីអនែក្លិត ឬអនែកសវចែ្ប់សជឿជាក់ថាសដីម្សី៊តុ្ល�ុែភាព និង 
�ុវតថែិភាព មិនរួរបរសិភារចំែីអាហារបនា្ទ ប់ពីកាលបរសិចឆេទជាក់លាក់

 
ណ្មួយ សនាះម្តរូវណតសម្បីម្បា�់ទម្មង់ “សម្បីម្បា�់បានម្តឹមន្្ង” នន�ញ្ញា  
កាលបរសិចឆេទ ។ ចំែីអាហារណដលបិទស្លា ក “សម្បីម្បា�់បានម្តឹមន្្ង”   
មិនអាចដាក់លក់បានសទ បនា្ទ ប់ពី្ុតកាលបរសិចឆេទ។
ចំែីអាហារណដលរានអាយុកាលសម្បីម្បា�់៣ណែ ឬតិចជាងសនះ ម្តរូវណត 
បង្ហា ��ញ្ញា កាលបរសិចឆេទ ណដលបង្ហា �យ៉ាងសហាចណ្�់ពីន្្ង និងណែ។  

ចំែីអាហារណដលរានអាយុកាលសម្បីម្បា�់សលី�ពី៣ណែ ម្តរូវបង្ហា � 
យ៉ាងសហាចណ្�់ពីណែ និងឆ្នែ ។ំ
លក្ខែែ្ឌ ននការរកសាទុកណ្មួយណដលចាបំាច់ សដីម្ធីានាថាចំែីអាហារ 
ណ្មួយនឹងរកសាទុក�ម្រាប់រយជៈសពលណដល ចង្អុលបង្ហា �សដាយ�ញ្ញា  
កាលបរសិចឆេទ ម្តរូវណតបង្ហា �ឲ្យដឹង ឧទា៊រែ៍៖ 
រកសាទុកកនែុងទូរទឹកកក
ឬ
រកសាទុកសៅ�ីតុែហា ភាព 5°C ឬតិចជាងសនះ 
ចំសពាះនំប័ុងណដលរានអាយុកាលសម្បីម្បា�់តិចជាង៧ន្្ង �ញ្ញា កាល 
បរសិចឆេទ “សម្បីល្អបំ្ុតមុនសពល”  អាចដាក់ជំនួ�សដាយ�ញ្ញា កាលបរសិចឆេទ 
កនែុងទម្មង់សនះ៖
ដុត�ម្រាប់ (កាលបរសិចឆេទណដលមិនសលី�ពី១២សរ៉ាង បនា្ទ ប់ពីដុត)
ឬ
ដុតសៅន្្ងទី  (កាលបរសិចឆេទ)

7. ដំបូនាម នអំពី�ុែភាព និង�ុវតថែិភាព [1.2.6]
សបីស�ចកតាីណែនាបំណនថែមអំពីការរកសាទុក ឬការសម្បីម្បា�់ចំែីអាហារសដាយ

 
អនែកសម្បីម្បា�់រឺជាការចាបំាច់សដីម្កីារពារ�ុែភាព និង�ុវតថែិភាព ស�ចកតាី

 ណែនាទំាងំសនះម្តរូវណតបង្ហា �។
ឧទា៊រែ៍៖ រកសាទុកកនែុងទូទឹកកកបនា្ទ ប់ពីបានសបីក
ចបាប់សនះកំែត់ពីស�ចកតាីបញ្្ក់ជាក់លាក់ ណដលម្តរូវបង្ហា �សៅសលីកញ្ប់ 
ទំពាងំសៅ និងសមីមដំឡូងស�។ី

8. ផ្្ទ ងំបិទព័ត៌រានអំពីអាហារូបតថែម្ភ [1.2.8]
ជាទូសៅ ស្លា កននចំែីអាហារកញ្ប់ទាងំអ�់ រមួបញូ្លផ្្ទ ងំបិទព័ត៌រាន 
អំពីអាហារូបតថែម្ភ។
កនែុងករែីោម ន ការអះអាងពីចំែីអាហាររូបតថែម្ភម្តរូវបានស្វីសឡងី ការសលីក

 ណលងចំសពាះតម្មរូវការសនះម្តរូវបានអនុញ្ញា ត �ម្រាប់ផ្្ទ ងំបិទចំែី�ម្រាប់ 
ចំែីអាហារលក់កនែុងម្ពឹតតាិការែ៍នរអង្គា �ម្បាក់ ចំែីអាហារកញ្ប់តូចៗ 

 
ណ្លាស� ីបណនលា ស្ច់ ស្ច់រាន់ទា ឬម្តីណដលលក់ជាសម្រឿង្សេមំួយមុែ  
សភ�ជ្ជៈរានជាតិម្ស្ ឱ�្រុក្ខជាតិ សភ�ជ្ជៈែុង និងសម្រឿងសទ� ទឹកសែមះ  
អំបិល ណត និងកាស៊វ ចា៊ួយ ស្រធាតុបណនថែមជាក់លាក់ ឬស្រធាតុជំនួយ 
ណកនចនែ ទឹក រមួទាងំស្រធាតុណរ ៉និងទឹក្ុ�សម្កាមដី សម្រឿង្សេ ំស្វីដំណ្ប់   
សម្រឿង�ម្រាប់ស្វីសភ�ជ្ជៈសម្រឿងម្�វងឹ កាវ៉ា (Kava) និងនំស្ងំវចិ  
នំមូល នំសប៊គាលឺ និង្លិត្ល ម្�សដៀងោនែ ។
ចំសពាះចំែីអាហារណដលមិនបានសលីកណលង ស្លា ករំរូសៅកនែុងស�ៀវសៅណែ

 
នាសំនះ្តាល់ទម្មង់�ម្រាប់ផ្្ទ ងំព័ត៌រាន�តាង់ដារអំពី ចំែីអាហាររូបតថែម្ភ។
សរ៊ទំព័រ FSANZ ្្ដល់នូវឧបករែ៍អនឡា� សដីម្រីែនាតនមលាននផ្្ទ ងំ 
ព័ត៌រានអំពីអាហារូបតថែម្ភ�ម្រាប់រុែ�ម្តតាិ ននអាហារូបតថែម្ភ�្ដង់ដារ 
នីមួយៗ។
ចំែីអាហារណដលម្តរូវការ្សេសំ្វីសឡងីវ�ិ ឬចំែីអាហារណដលម្តរូវសម្ស្ះឲ្យ 
អ�់ទឹកមុនសពលបរសិភារ ម្តរូវបង្ហា �យ៉ាងចបា�់ពីតនមលាសៅសលីផ្្ទ ងំ រឺ 
�ម្រាប់ចំែីអាហារ ណដលម្តរូវការ្សេសំ្វីសឡងីវ ិ� ឬចំែីអាហារណដលម្តរូវ 
សម្ស្ះឲ្យអ�់ទឹក។
កនែុងករែីការអះអាងម្តរូវបានស្វីសឡ ីង�ម្រាប់រុែ�ម្តតាិននអាហារូបតថែម្ភ 
ណដលមិនបានរាយសៅសលីផ្្ទ ងំ�តាង់ដារ ផ្្ទ ងំសនះក៏ម្តរូវណតរាប់បញូ្លព័ត៌រាន

www.foodstandards.gov.au
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�ម្រាប់ការអះអាងសនាះណដរ។ កនែុងករែីការអះអាងអំពីចំែីអាហាររូបតថែម្ភ
 

ម្តរូវបានស្វីសឡងីសៅសលីកញ្ប់តូច ចបាប់្្ដល់វ ិ្ ីស្សេងសទៀតសដីម្មី្បកា�ព័ត៌
 

រានអំពីចំែីអាហាររូបតថែម្ភ។

ចបាប់ណចងពីព័ត៌រានបណនថែមណដលម្តរូវរាប់បញូ្លកនែុងផ្្ទ ងំ �ម្រាប់ការអះអាង 
អំពីកូសឡស�តារ ៉ុល អា�ីុតខាលា �់ ជាតិ�រន� �ករ ឬកាបូអីុម្ដាត។ [1.2.8]

9. សម្រឿង្សេ�ំរាគា ល់ (ការបិទស្លា កភាររយ) [1.2.10]
សម្រឿង្សេ ំឬ�រា�ភារ�រាគា ល់ម្តរូវណតម្បកា�សៅសលីស្លា កជាភាររយនន 
ចំែីអាហារ�សម្មចចុងសម្កាយ។ ស្លា ករំរូសៅកនែុង ស�ៀវសៅណែនាសំនះ  
បង្ហា �ពីស�ចកតាីម្បកា�ភាររយសៅកនែុងបញី្សម្រឿង្សេ។ំ
សម្រឿង្សេ ំឬ�រា�ភាររឺជាសម្រឿង ឬ�រា�ភារ�រាគា ល់ ម្ប�ិនសបី៖
វាម្តរូវបានសរៀបរាប់សៅកនែុងស ម្ ះចំែីអាហារ ជា្មមតា វា្សារភ្ាប់ជាមួយ 
នឹងស ម្ ះចំែីអាហារសដាយអនែកសម្បីម្បា�់ ឬ
វាម្តរូវបាន�ងកត់្្ងន់សៅសលីស្លា កជាពាក្យ  រូបភាព ឬម្កា៊វកិ។
កនែុងករែីចំែីអាហារម្តរូវការ្សេសំ្វីសឡងីវ�ិ ភាររយអាចម្តរូវបានម្បកា�

 
ជាភាររយននចំែីអាហារណដលម្តរូវការ្សេសំ្វីសឡងីវ�ិ កនែុងករែីម្តរូវបាន

 
បង្ហា �យ៉ាងចបា�់លា�់។
ភាររយសនះម្តរូវណតម្បកា�ជាភាររយពិតម្បាកដ ឬជាភាររយអប្បររា  
កនែុងករែីសម្បីម្បា�់ជាភាររយអប្បររា វាម្តរូវណត បង្ហា �យ៉ាងចបា�់លា�់។
តម្មរូវការ�ម្រាប់ចំែីអាហារកញ្ប់ សដីម្បីង្ហា �ពីភាររយននសម្រឿង្សេ ំ
�រាគា ល់ មិនអនុវតតាចំសពាះចំែីអាហារណដលបានរាយកនែុង�តាង់ដារ  
1.2.10 - 3 សឡយី

10. ម្បសទ�ននម្បភពសដីម [1.2.11]
ស្លា កម្តរូវណតរមួបញូ្លស�ចក្ដីបញ្្ក់ដាច់សដាយណឡកមួយ ណដលកំែត ់
អតតា�ញ្ញា ែម្បសទ�ននម្បភពសដីមននចំែីអាហារ។ ទម្មង់ននពាក្យមិន 
ម្តរូវបានកំែត់សឡយី ប៉ុណនតាពាក្យ “្លិត្លរប�់”, “្លិតសៅ “ 
និងពាក្យម្�សដៀងោនែ សនះរានអតថែន័យ ដូចខាងសម្កាម៖
>   “្លិត្លរប�់” , “្លិតសៅ” និងពាក្យម្�សដៀងោនែ សនះរានន័យ 

ថាម្បភពសដីមននសម្រឿង្សេ�ំំខាន់នីមួយៗ រឺមកពីម្បសទ� ណដលបាន 
កំែត់ ស៊យីម្រប់ ឬស�្ទីរណតម្រប់ដំសែីរការទាងំអ�់ននការ្លិត  
ឬឧ�សា៊កមមម្តរូវបាន្លិតសៅកនែុងម្បសទ�សនាះ និង

>   “្លិតសៅ”, “ឧ�សា៊្លសៅ”, “ស្វីសៅម្បសទ�អូស្ស្តា លី” និងពាក្យ 
ម្�សដៀងោនែ សនះរានន័យថា លក្ខែជៈ្មមជាតិននចំែីអាហារម្តរូវបាន 
ផ្លា �់បតាូរយ៉ាងសម្ចីន សៅកនែុងម្បសទ�ណដលបានអះអាងថាជាម្បភពសដីម 

 
និងយ៉ាងសហាចណ្�់ 50% ននការចំណ្យសលីការ្លិត រឺសៅកនែុង 
ម្បសទ�សនាះ។ សបីតម្មរូវការសនះមិនអាចបំសព�បានសទ ការអះអាង 
បញ្្ក់ម្តឹមម្តរូវអាចម្តរូវបានស្វីសឡងី ឧទា៊រែ៍៖

 បាន្លិតសៅកនែុងម្បសទ�អូស្ស្តា លី ពីសម្រឿង្សេណំដលបាននាចូំលពីសម្រៅ
 ឬ
 បានសវចែ្ប់សៅកនែុងម្បសទ�អូស្ស្តា លី ពីសម្រឿង្សេកំនែុងម្�រុក និងនាចូំល

 ពីសម្រៅ
ព័ត៌រានស្សេងសទៀតអំពីស្លា ក រមួទាងំរូបភាព និងម្កា៊វកិមិនម្តរូវបំភាន់  
ឬ្្ទុយពីស�ចកតាីបញ្្ក់ពីម្បសទ�ននម្បភពសដីម។
ណ្លាស�មី្��់ និងបណនលាម្��់ទាងំមូល ឬកាត់ដាក់សៅកនែុងកញ្ប់ មិនម្តរូវ

 
លាក់បាងំលក្ខែជៈ្មមជាតិ ឬរុែភាពននចំែីអាហារម្តរូវណតបង្ហា �សៅ 

សលីកញ្ប់ ឬសលីស្លា ក�ញ្ញា ណដលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំែីអាហារណដល 
ម្បសទ�  ឬបណ្តា ម្បសទ�ននម្បភពសដីម ឬថាចំែីអាហារសនះរឺជា្លិត 
្លកនែុងម្�រុក និង្លិត្លនាចូំលពីសម្រៅ។

11. ការអះអាងពី�ុែភាព (អាហារូបតថែម្ភ �ុែភាព 
និងការអះអាងណដលពាក់ព័ន្ធ) [1.2.7]

ការអះអាងពី�ុែភាព (អាហារូបតថែម្ភ �ុែភាព និងការអះអាងណដលពាក ់
ព័ន្ធ) រឺជាស�ចកតាីបញ្្ក់សដាយ�ម័ម្រចិតតា ណដលអាចម្តរូវបានស្វីសឡងីសលី

 
ស្លា កចំែីអាហារសដាយម្ករុម៊ុ្នអាជីវកមមចំែីអាហារ (ស៊យីសៅកនែុង 
ការ្សាយពាែិជ្កមម) ។
រានការអះអាងពី�ុែភាពណដលមិនបានអនុញ្ញា ត ដូចរានណចងយ៉ាង 
លម្អិតកនែុង�តាង់ដារ 1.2.7
ការអះអាងពីបររិាែអាហារូបតថែម្ភ រឺបញ្្ក់ពីបររិាែននស្រធាតុ 
ចិញឹ្ម ឬស្រធាតុជាក់លាក់កនែុងចំែីអាហារ - ឧទា៊រែ៍ 
“កូសឡស�តារ ៉ុលកម្មិតទាប” ឬ “ម្បភពល្អននជាតិ�រន�” ។
ការអះអាងពី�ុែភាព រឺបញ្្ក់ពីទំនាក់ទំនងរវាងចំែីអាហារ និង 
�ុែភាព។ រានពីរម្បសភទននការអះអាងពី�ុែភាព៖
>   ការអះអាងពី�ុែភាពកម្មិតទូសៅ  �ំសៅសលីស្រធាតុចិញឹ្ម 

ឬស្រធាតុកនែុងចំែីអាហារ និង្លប៉ះពាល់រប�់វាសៅសលីមុែង្រ
 

�ុែភាព - ឧទា៊រែ៍ “ កាល់�្ូយមរឺល្អ�ម្រាប់ែ្អឹង និងស្ម�”។
>   ការអះអាងពី�ុែភាពកម្មិតែ្ព�់ �ំសៅសលីស្រធាតុចិញឹ្ម ឬស្រ

 
ធាតុកនែុងចំែីអាហារ និង្លប៉ះពាល់រប�់វាសៅសលីជំងឺ្្ងន់្្ងរ  
ឬជីវ�ញ្ញា ននជំងឺ្្ងន់្្ងរ - ឧទា៊រែ៍ “របបចំែីអាហារ�ម្ូរ 
កាល់�្ូយម អាចបនថែយហានិភ័យននជំងឺពុកែ្អឹង ចំសពាះមនុ�សេអាយុ 
ចាប់ពី៦៥ឆ្នែ សំឡងីសៅ” ។

ការអះអាងពី�ុែភាពម្តរូវបានអនុញ្ញា តប៉ុសណ្ណា ះ �ម្រាប់ចំែីអាហារ 
ណដលបានបំសព�លក្ខែជៈវនិិចឆេ័យ ននពិន្ទុ�ម្រាប់កំែត់ស្រធាតុចិញឹ្ម 

 
(NPSC)។ វបិស្យ FSANZ ្្ដល់ឧបករែ៍អនឡា�សដីម្ជីួយកនែុងការ 
រែនាពិន្ទុននកំែត់ស្រធាតុចិញឹ្ម។
ការអះអាងពាក់ព័ន្ធរឺជាការោមំ្ទបញ្្ក់ ពីបររិាែអាហារូបតថែម្ភ ឬការ 
អះអាងពី�ុែភាព ណដលបានស្វីសឡងីសដាយរានការអនុញ្ញា តពីស្ថែ ប័ន 
ណដល្តាល់ការអនុញ្ញា ត។
លក្ខែែ្ឌ �ម្រាប់ការស្វីការអះអាងណ្មួយខាងសលី រានណចងសៅកនែុង 
�តាង់ដារ 1.2.7។
ព័ត៌រានបណនថែម អាចទទួលយកបានពី រែជៈកមមការអូស្ស្តា លីម្តរួតពិនិត្យ 
ការម្បកួតម្បណជង និងការពារអតិ្ិជន

អវីណដលមិនម្តរូវបង្ហា �
ស្លា កមិនម្តរូវដាក់បញូ្លពាក្យសពជន៍ ស�ចកតាីបញ្្ក់ការអះអាង  រូបភាព  
ឬម្កា៊វកិណដលតំណ្ងចំែីអាហារ ឬលក្ខែជៈពិស��ណ្មួយណដល 
មិនពិត ណកលាងបនលាំ ឬែសបាក។
ឧទា៊រែ៍ រូបភាព ឬម្កា៊វកិសៅសលីស្លា កណដលបង្ហា �ពីរសបៀបសរៀបចំ 
ចំែីអាហារ អាចដាក់ភ្ាប់មកជាមួយនឹងព័ត៌រាន សដាយបញ្្ក់ដូចជា  
“រូបមនតា”, “ការណែនាពីំការសម្បីម្បា�់” ឬស�ចកតាីបញ្្ក់ស្សេងសទៀតសដីម្ ី
ធានាថាអនែកសម្បីម្បា�់ មិនម្តរូវបានបំភាន់ពីអវីណដលរានកនែុងកញ្ប់។

https://www.accc.gov.au/publications/country-of-origin-food-labelling
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ស�ចកតាីបញ្្ក់តាមចបាប់កំែត់
សម្រៅពីព័ត៌រានណដលបានបញ្្ក់ពីខាងសដីម ខាងសម្កាមសនះរឺជាការអះអាង  
និងស�ចកតាីបញ្្ក់មួយចំនួនតាមចបាប់កំែត់ អាចអនុវតតាចំសពាះ៖
ការបិទស្លា កននសភ�ជ្ជៈរានជាតិម្ស្ [2.7.1]
>   ការអះអាង ឬស�ចកតាីបញ្្ក់អំពីវតីាមីន ឬស្រធាតុណរ ៉មិនអាចម្តរូវបាន 

ស្វីសឡងីសលីកណលងណតអនុញ្ញា តសដាយចបាប់។ កនែុងករែីការអះអាង 
 

ឬស�ចកតាីបញ្្ក់សដាយរានការអនុញ្ញា តម្តរូវបានស្វីសឡងី ស្លា កសនះម្តរូវ 
ណតបង្ហា �ពីព័ត៌រានបណនថែមអំពីវតីាមីន ឬស្រធាតុណរ ៉ណដលសម្បីម្បា�់ 
ទម្មង់ដូចណដលបានកំែត់កនែុងចបាប់ [1.3.2]

>   ការអះអាងអំពីសភ�ជ្ជៈរានស្រធាតុសអឡចិម្តរូលីត សមសៅទឹកសដាះសោ 
ទារក ចំែីអាហារ�ម្រាប់ទារក ចំែីអាហារប៉ូវករាលា ងំបណនថែម ណដល 
្លិតសឡងីតាមរូបមនតាម្តរូវបានកំែត់សដាយចបាប់ [2.9]

>   ស�ចកតាីបញ្្ក់បណនថែមអំពីការបិទស្លា កដូចណដលបានកំែត់កនែុងចបាប់  
ម្តរូវណតបង្ហា �សៅសលីស្លា កនន៖
- ចំែីអាហារណដលរាន្្ទុក�ំែល់ស្ច់
- ស្ច់ចិស្ញ្្ ំ(ណដល�ំសៅសៅសលបីររិាែជាតិខាលា �់)
- ស្ច់ដាក់សម កិន ណកនចនែ និង្លិតសដាយសរាងចម្ក
- ្លិត្លស្ច់ណដលបសងកីតសឡងី ឬម្តីសៅណដលបសងកីតសឡងី
- ទឹកណ្លាស� ីឬបណនលា
- សម្បងណដលអាចបរសិភារបាន
- សភ�ជ្ជៈរានស្រធាតុសអឡចិម្តរូលីម្ត
- កាវ៉ា (Kava)
- សភ�ជ្ជៈរានជាតិកាស៊វអីុន ្លិតសឡងីតាមរូបមនតា
- ចំែីអាហារ�ម្រាប់ទារក
- សមសៅទឹកសដាះសោទារក និងសមសៅទឹកសដាះសោ Follow-on
- ស្រធាតុជំនួ�ស្ច់ ចំែីអាហារបំប៉ន 

និងចំែីអាហារប៉ូវករាលា ងំបណនថែម
- អំបិលណដលកាត់បនថែយ�ូដ្ូយម។

ព័ ត៌ រាន បណនថែម
ស�ៀវសៅណែនាអំនែកសម្បីម្បា�់ និងម្ពឹតតាិប័ម្តព័ត៌រានណដល្តាល់ការបក 
ម្ស្យលម្អិតបណនថែមអំពីចបាប់ អមជាមួយនឹងឧទា៊រែ៍ អាចរកស��ី 
សៅសម្កាមចំែងសជីង ឧ�សា៊កមម និងអនែកសម្បីម្បា�់ សៅសលីវុបិន�រប�់ 
FSANZ៖ www.foodstandards.gov.au

>   ស�ៀវសៅណែនា ំនិងតំែភ្ាប់ទាងំសនះ ម្របដែតា ប់៖ 
>   ទិដ្ឋភាពជារមួននការបិទស្លា កចំែីអាហារ
>   ការបិទស្លា កម្បសទ�ននម្បភពសដីម 

(រមួទាងំ្លិត្លណដលមិនសវចែ្ប់)
>   ការបង្ហា �បញ្្ក់អំពីចំែីអាហារ (ស�ចកតាីពិតននការបិទស្លា ក)
>   ការបិទស្លា កសម្រឿង្សេំ
>   ការបិទស្លា កភាររយ
>   ស្រធាតុបណនថែមកនែុងចំែីអាហារ
>   ការម្ពរាន និងស�ចកតាីបញ្្ក់ណែនាំ

>   ការកំែត់កាលបរសិចឆេទ
>   ផ្្ទ ងំព័ត៌រានអំពីអាហារូបតថែម្ភ
>   អាហារូបតថែម្ភ �ុែភាព និងការអះអាងណដលពាក់ព័ន្ធ
>   ចំែីអាហារណដលណកណម្បណ៊សេន
>   ព័ត៌រានក៏អាចទទួលបានពី៖

ម្ក�ួង�ុខាភិបាល
ណ្នែកចំែីអាហារ និងសម្រឿងស�ៀនណដលរានការម្រប់ម្រង

Citi Centre Building, 
11 Hindmarsh Square, 
Adelaide SA 5000 
ទូរ�័ព្ទ៖ 8226 7100
www.sahealth.sa.gov.au/foodstandards

ចំណ្មំ្បការ�ំខាន់ ព័ត៌រានសនះរឺរាន�ុពលភាពចាប់ពីណែកញ្ញា  ឆ្នែ  ំ
២០១៦ ស៊យីអាចណម្បម្បរួល ដូសចនែះអនែកអាចម្តរូវការសម្បីម្បា�់ឯកស្រ 
ពាក់ព័ន្ធសនះ ជាមួយនឹងកំណែចុងសម្កាយបំ្ុតននចបាប់។
ព័ត៌រានបណនថែមពីចំែុចដូចខាងសម្កាមសនះ អាចរកបានពីសរ៊ទំព័រសនះ៖ 
>  តម្មរូវការននការបិទស្លា កម្បសទ�ននម្បភពសដីម 

�ម្រាប់ចំែីអាហារណដលមិនសវចែ្ប់
>  ការបង្ហា �ពីរីឡូជូល (kJ) សៅតាមទីតាងំអាជីវកមមចំែីអាហារសម្ចីន 

ស្ខា
>  ចបាប់ចមលាងននតម្មរូវការ�្ដង់ដារននការបិទស្លា កសភ�ជ្ជៈសម្រឿងម្�វងឹ 

ចបាប់ស្សេងសទៀត�តាីពីការបិទស្លា ក
ចំសពាះព័ត៌រានទាក់ទងនឹង៖
ទម្ងន់ និងរង្វ �់
វទិយាស្ថែ នជាតិណ្នែករង្វ �់
22-24 Furness Ave  
Edwardstown SA 5039 
1300 686 664

ចបាប់�តាីពីការដាក់្ុងសភ�ជ្ជៈ
ទំនាក់ទំនង៖ 
អាជាញា ្រការពារបរសិ្ថែ ន
Level 8, Victoria Square, Adelaide SA 5000
ទូរ�័ព្ទ៖ 8204 1180
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BEST BEFORE  9 DEC 17
STORE AT OR BELOW -18oC

NUTRITION INFORMATION
SERVINGS PER PACKAGE - 4
SERVING SIZE - 175g

INGREDIENTS
WHEAT FLOUR, MEAT (MINIMUM 
25%), WATER, ANIMAL AND
VEGETABLE FAT, ONION POWDER, 
HYDROLYSED VEGETABLE 
PROTEIN, EGG, THICKENER(410),
SUGAR, MINERAL SALT (450),
SALT, COLOUR (150a), HERBS, 
PRESERVATIVE (223).

FINEFOOD CO,
20 MAIN ST,
ADELAIDE,
SOUTH AUSTRALIA,

PRODUCT OF AUSTRALIA

QUANTITY PER
175g SERVING

1615kJ

25.9g

20.6g

10.0g

23.6g

1.2g

471mg

ENERGY

PROTEIN

FAT – Total

-  Saturated

CARBOHYDRATE

- Sugars

SODIUM

All values are average quantities

QUANTITY
PER 100g

923kJ

14.8g

11.8g

5.76g

13.5g

0.7g

269mg

Meat Pies

700g

SERVING SUGGESTION

ស្លា ក
កនែុងករែីស្លា ករមួបញូ្លទាងំស�ចកតាីបញ្្ក់ ការអះអាង ឬព័ត៌រានដនទសទៀតណដលបណនថែមពីសលីព័ត៌រានណដលតម្មរូវសដាយចបាប់ វាម្តរូវណតសយាងសៅចបាប់

 �តាីពីវធិាន ឬចបាប់ហាមឃាត់ណដលអាចអនុវតតា។

�ញ្ញា កាលបរសិចឆេទ 
និងលក្ខែែ្ឌ ការរកសាទុក

កនែុងករែីចំែីអាហារម្តរូវបាន  
សវចែ្ប់សដាយសម្បីទម្ងន់  
ឬបររិាែណដលអាចណម្បម្បរួល  
ចំនួនសម្បីម្បា�់កនែុងមួយកញ្ប់  
អាចដាក់ជំនួ�ជាមួយចំនួន 
សម្បីម្បា�់កនែុងមួយរីឡូម្កាម 

 
ឬឯកតា�មម្�បស្សេងសទៀត

ពាក្យថា ចំនួនសម្បីម្បា�់   
អាចដាក់ជំនួ�សដាយពាក្យថា  
ចំែិត កញ្ប់តូច កញ្ប់   
ឬឯកតារង្វ �់ទូសៅស្សេងសទៀត  
រមួរាន ណពងរង្វ �់   
ឬស្លា បម្ពារង្វ �់

បន្ទះព័ត៌រានអំពីអាហារូបតថែម្ភម្តរូវណតបង្ហា �យ៉ាង 
ចបា�់ថា តនមលារឺជាបររិាែម្្យម ឬសបីតនមលាែលាះ 
រឺជាបររិាែអប្បររា ឬអតិបររា ម្តរូវបង្ហា � 
តនមលាទាងំសនាះថាជាបររិាែ អប្បររា  
ឬអតិបររា

ស ម្ ះ និងអា�យដា្ឋ នអាជីវកមមសៅកនែុង 
ម្បសទ�អូស្ស្តា លី ឬ�ូវស៊្សេឡនឹ  
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