ការន្សែងយល់ពីការអនុវតតផលិតកមមលន
អ នពលបច្ចុបបនន ការវ ិភាគអាំពីនម្ររេះថ្ននក់
និងការម្រគប់ម្រគងបង្ការនោយន្ផអកនលើហានិភ័យ ច្ាំន

េះអាហាររបស់មនុសស

នសច្កតីនផតើម៖
ច្ាប់សីព
ត ីការន្ែើទាំននើបកមមសុវតែិភាពច្ាំែីអាហារ FDA ឆ្នាំ 2011 (FSMA) ន្ដ្លដ្ឹកនាំរដ្ឋបាលច្ាំែីអាហារ
និងឱសថអានមរ ិក (FDA) កនុងនមជាទីភានក់ង្ករបទបបញ្ាតិច្
ត ាំែីអាហារ ននម្រកសួងសុខាភិបាលនិងនសវាមមនុ
សសជាតិ អានមរ ិកនដ្ើមបីការ
ការការ

រសុខភាពសាធារែៈឱយម្របនសើរជាងមុន នោយទទួលយក វ ិ្ីសាស្រសតទាំននើប

រ និងន្ផអកនលើហានិភ័យកនុងច្ាំនោមវ ិ្ីសាស្រសតនផសងៗ ច្ាំន

េះបទបបញ្ាតិស
ត ុវតែិភាពច្ាំែីអាហារ។ នៅនថៃទី

17 ន្ខកញ្ញា ឆ្នាំ 2015 FDA បាននច្ញផាយនូវវ ិធានច្ុងនម្រកាយសតីពីការអនុវតតផលិតកមមលន
អ នពលបច្ចុបបនន

ការវ ិភាគអាំពីនម្ររេះថ្ននក់ និងការម្រគប់ម្រគងបង្ការនោយន្ផអកនលើហានិភ័យ សម្រាប់អាហាររបស់មនុសស (វ ិធាន PCHF)
។ ម្រកសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ Rhode Island (RIDOH) អនុម័តបទបបញ្ា តិស
ត ហព័នធទាំងននេះនោយការនោង
នហើយឥឡូវននេះច្ាប់ទាំងននេះច្ូលជា្រានស្សបតាមកាលបរ ិនច្េទននការអនុនោមរបស់ FDA សម្រាប់អាហាររ

បស់មនុសស និងកន្នែងច្ិញ្ចឹមសតែរដ្ឋ Rhode Island ។ វ ិធានច្ុងនម្រកាយននេះបានច្ូលជា្រាននៅនថៃទី 20 ន្ខ្នូ ឆ្នាំ
2017 នៅរដ្ឋ Rhode Island ។ វ ិធានននេះបនងាើតតម្រមូវការថមីសម្រាប់ការផលិតច្ាំែីអាហាររបស់មនុសសនោយកន្នែ

ងផលិតអាហារន្ដ្លបានច្ុេះបញ្ជី និងន្កន្ម្របតម្រមូវការពីមុន។ ាចស់កមមសិទិធ ម្របតិបតតិករ ឬទីភានក់ង្ករន្ដ្លទទួលប
នទុកកន្នែងន្ដ្លច្ូលរួមកនុងការផលិត/ន្កនច្ន នវច្ខចប់ ឬទទួលខុសម្រតូវនលើច្ាំែីអាហារសម្រាប់ការនម្របើម្របា

ស់របស់មនុសស ឬសតែនៅសហរដ្ឋអានមរ ិក ម្រតូវច្ុេះបញ្ជីជាមួយ FDA លុេះម្រតាន្តានការនលើកន្លងនម្រកាម
21 CFR 1.226 ពីលកខខែឌតម្រមូវនដ្ើមបីច្ុេះន្មេះ ។
ឯកសារននេះនតតតនលើច្ាំែងន ើង 21 CFR ន្ផនក 117 និងផតល់នូវនសច្កតីសនងខបននសាសធាតុនផសងៗរន
ននបទបបញ្ា តិថ
ត ីម រួមាន៖

•

លកខខែឌតម្រមូវសាំខានន់ៗននបទបបញ្ា តិត

•

និយមន័យសាំខាន់ៗ

•

ព័ត៌ានជាក់ោក់ននន្ផនករង – រួមានបញ្ជីផលិតផលអាហារ និងន្ផនករងន្ដ្លម្រតូវកាំែត់

•
•

បញ្ជីននការនលើកន្លងច្ាំន

េះបទបបញ្ញាតតិ

•
•

កន្នែងន្ដ្លានលកខែៈសមបតតិម្រគប់ម្ររន់
បញ្ជី្នធាននដ្ើមបីផតល់ព័ត៌ានបន្នែម

លកខខែឌតម្រមូវននការបែុត េះបោ
ត ល

សម្រាប់ព័ត៌ានបន្នែម៖ RIDOH Center for Food Protection 401-222-2749
3 Capitol Hill, Room 203, Providence RI 02908
ឯកសារន្ែនាំននេះម្រតូវបានអនុម័តនោយានការអនុញ្ញាតពីម្រកសួងកសិកមមរដ្ឋ Minnesota (2021) ។

សាាល់៖ ម្របតិបតដិការនីមួយៗខុសរន នហើយកាតពែកិច្ចរបស់អនកនៅនម្រកាម 21 CFR 117 អាច្តែស់បូរនោយន្ផអ
ត
កនលើ
លកខែៈជាក់ោក់ននម្របតិបតតិការរបស់អនក។ ពិនិតយនមើលលកខខែឌតម្រមូវនពញនលញតាមរយៈ www.FDA.gov ។

លកខខែឌតម្រមូវសាំខាន់ៗនន 21 CFR 117 ៖
1.

កន្នែងផលិតន្ដ្លម្រតូវបានធានម្រតូវន្តបនងាើត និងអនុវតតតាមម្របព័នធសុវតែិភាពច្ាំែីអាហារន្ដ្ល
រួមានការវ ិភាគអាំពីនម្ររេះថ្ននក់ និងការអនុវតតននការម្រគប់ម្រគងបង្ការនោយន្ផអកនលើហានិភ័យ។
(21 CFR, ន្ផនក 117, ន្ផនករង C)
វ ិធាន (21 CFR 117.126) តម្រមូវឱយានន្ផនការសុវតែិភាពច្ាំែីអាហារជាោយលកខែ៍
អកសរសម្រាប់កន្នែងផលិតន្ដ្លម្រតូវបានធានលុេះម្រតាន្តានការនលើកន្លង។ ន្ផនការជាោ
យលកខែ៍អកសរម្រតូវន្តម្រតូវបាននរៀបច្ាំនោយ (ឬការនរៀបច្ាំន្ដ្លម្រតួតពិនិតយនោយ) “
បុគាលន្ដ្លានលកខែៈសមបតតិម្រគប់ម្ររន់កុងការម្រគប់
ន
ម្រគងបង្ការ” នហើយម្រតូវរួមបញ្ូច ល៖

• ការវ ិភាគអាំពីនម្ររេះថ្ននក់ – ម្រតូវពិចារោអាំពីនម្ររេះថ្ននក់ខាង ីវសាស្រសត គីមីសាស្រសត និងរូបសា
ស្រសតន្ដ្លអាច្ដ្ឹងបាន ឬអាច្ពាករែ៍បាន

• ការម្រគប់ម្រគងបង្ការ

• កមមវ ិ្ីន្ខសសង្កែក់ផាត់ផាង់ន្ផអកនលើហានិភ័យម្របសិននបើសមស្សប

• នរៀបច្ាំន្ផនការនឡើងវ ិញម្របសិននបើាននម្ររេះថ្ននក់ោមួយទក់ទងនឹងអាហារន្ដ្លតម្រមូវឱយានការម្រគប់ម្រគ
ងបង្ការ

• នីតិវ ិ្ីសម្រាប់តាមោនការអនុវតតការម្រគប់ម្រគងបង្ការ

• នីតិវ ិ្ីសម្រាប់ការនផទៀងតទត់ថ្នការម្រគប់ម្រគងបង្ការម្រតូវបានអនុវតតជាប់ោប់ និងកាំពុងកាត់បនែយ
ឬបង្ការនម្ររេះថ្ននក់ន្ដ្លបានកាំែត់ម្របកបនោយម្របសិទធភាព។

2.

កន្នែងផលិតន្ដ្លម្រតូវបានធានម្រតូវន្តបនងាើត និងអនុវតតកមមវ ិ្ីន្ខសសង្កែក់ផាត់ផាង់ន្ផអកនលើហានិភ័
យសម្រាប់វតែុធាតុនដ្ើម និងនម្រគឿងផសាំនផសងនទៀតន្ដ្លនម្ររេះថ្ននក់ម្រតូវបានម្រគប់ម្រគងមុននពលទទួល
(ការម្រគប់ម្រគងអនុវតតតាមសង្កែក់ផាត់ផាង់) (21 CFR ន្ផនក 117, ន្ផនករង G) ។

3.

កន្នែងផលិតន្ដ្លម្រតូវបានធានម្រតូវន្តស្សបតាមលកខខែឌតម្រមូវននការអនុវតតផលិតកមមលន
អ នពលបច្ចុបបនន
(CGMP) (21 CFR, ន្ផនក 117, ន្ផនករង B) ។

សម្រាប់ព័ត៌ានបន្នែម៖ RIDOH Center for Food Protection 401-222-2749
3 Capitol Hill, Room 203, Providence RI 02908
ឯកសារន្ែនាំននេះម្រតូវបានអនុម័តនោយានការអនុញ្ញាតពីម្រកសួងកសិកមមរដ្ឋ Minnesota (2021) ។

និយមន័យសាំខាន់ៗ៖
កន្នែងផលិត– សាំនៅនលើការបនងាើត រច្នសមព័នធ ឬរច្នសមព័នធននន្ដ្លសែិតនៅនម្រកាមកមមសិទិន្ធ តមួយ
នៅទីតាាំងរូបវនតទូនៅមួយ ឬកន្នែងច្ល័តន្ដ្លន្ែើដ្ាំនែើរនៅកាន់ទីតាាំងជានម្រច្ើន ន្ដ្លផលិត/ន្កនច្ន នវច្ខចប់
ឬផទុកច្ាំែីអាហារសម្រាប់នម្របើម្របាស់នៅសហរដ្ឋអានមរ ិក។
កសិោឋន – ម្រតូវបានកាំែត់នៅកនុង 1.227 នន ាំពូក 21 CFR ៖

(1) កសិោឋនផលិតកមមច្មបង។ កសិោឋនផលិតកមមច្មបងគឺជាម្របតិបតតិការន្ដ្លសែិតនៅនម្រកាមការម្រគ
ប់ម្រគងមួយនៅកនុងទីតាាំងរូបវនតទូនៅមួយ (បុន្នតមិនចាាំបាច្់ជាកន្នែងជាប់រននទ) សម្រាប់ន្ែើការោាំដ្ុេះ

ការម្របមូលផលដ្ាំោាំ ការច្ិញ្ចឹមសតែ (រួមទាំងអាហារសមុម្រទ) ឬការរួមបញ្ូច លរនននសកមមភាពទាំងននេះ។
កយ “កសិោឋន” សាំនៅនលើម្របតិបតតិការន្ដ្លានបញ្ូច លសកមមភាពទាំងននេះ៖

(i)
(ii)

នវច្ខចប់ ឬសតុកទាំនិញកសិកមមនៅ

នវច្ខចប់ ឬសតុកទុកអាហារន្កនច្ន នោយផតល់ថ្នរាល់អាហារន្កនច្នន្ដ្លនម្របើកុនងសកមមភា

ពទាំងននេះម្រតូវបាននម្របើម្របាស់កុងកសិ
ន
ោឋនននេះ ឬកសិោឋនមួយនផសងនទៀតន្ដ្លសែិតនៅនម្រកា

មការម្រគប់ម្រគងន្តមួយ ឬអាហារម្រតូវបានន្កនច្នន្ដ្លកាំែត់កុងកថ្នខែ
ន
ឌ (1)(iii)(B)(1) នននិយមន័យននេះ
និង (iii) ផលិត/ន្កនច្នមូបអាហារ
ហ
ន្ដ្លផតល់ ូនថ្ន៖

(A) អាហារទាំងអស់ន្ដ្លនម្របើកុងសកមម
ន
ភាពន្បបននេះម្រតូវបាននម្របើម្របាស់នៅកនុងកសិោឋនននេះ
ឬកសិោឋនមួយនផសងនទៀតន្ដ្លសែិតនៅនម្រកាមការម្រគប់ម្រគងន្តមួយ ឬ

(B) រាល់ការផលិត/ការន្កនច្នអាហារន្ដ្លមិនម្រតូវបាននម្របើម្របាស់នៅកនុងកសិោឋនននេះ ឬកសិោឋនមួយនផស
ងនទៀតន្ដ្លសែិតនៅនម្រកាមការម្រគប់ម្រគង ន្ដ្លានន្ត៖

(1) ការហាល/ការសមៃួតផលិតផលកសិកមមនៅនដ្ើមបីបនងាើតនូវទាំនិញខុសៗរន (ដ្ូច្ជាការហាល/
សមៃួតទាំ

ាំងបាយ ូរឲ្យកាែយជាទាំ

ាំងបាយ ូរនម្រកៀម) និងនវច្ខចប់ ម្រពមទាំងបិតសាែកផលិ

តផលនោយមិនចាាំបាច្់ផលិត/ន្កនច្នបន្នែមនទ (ឧទហរែ៍ ការផលិត/ន្កនច្នបន្នែមជាច្ាំែិត) ។

(2) ការោក់ថ្ននាំនដ្ើមបីម្រគប់ម្រគងការទុាំននផលិតផលកសិកមមនៅ (ដ្ូច្ជាការោក់ថ្ននាំផលិតផលនោយ
នម្របើឧសម័ននអទីន្ឡន) និងការនវច្ខចប់ ម្រពមទាំងបិតសាែកផលិតផលកសិកមមនៅន្ដ្លបានោក់ថ្ននាំរច្
ួ
នោយរមនការផលិត/ន្កនច្នបន្នែម និង

(3) ការនវច្ខចប់ និងបិតសាែកផលិតផលកសិកមមនៅ នៅនពលន្ដ្លសកមមភាពទាំងននេះ
មិន

ក់ព័នធនឹងការផលិត/ន្កនច្នបន្នែម (ឧទហរែ៍ ការផលិត/ន្កនច្នបន្នែមនោយម្ររន់ន្តសាែប់នមនរាគ)
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(2) កសិោឋនសកមមភាពបនទប់បនសាំ។ កសិោឋនសកមមភាពបនទប់បនសាំគឺជាម្របតិបតតិការមួយ ន្ដ្លមិនានទី
តាាំងនៅកសិោឋនផលិតកមមច្មបង សម្រាប់ការម្របមូលផល (ដ្ូច្ជាការន្រ៉ង ឬការបកសាំបក) ការនវច្ខចប់
និង/ឬការសតុកទុកកសិផលកសិកមមនៅ ន្ដ្លកសិោឋនផលិតកមមច្មបងសម្រាប់ោាំដ្ុេះ ម្របមូលផល
និង/ឬបនងាើតភាគនម្រច្ើនននទាំនិញកសិកមមនៅ ន្ដ្លបានម្របមូល នវច្ខចប់ និង/ឬសតុកទុកនោយាចស់

កសិោឋនសកមមភាពបនទប់បនសាំ ឬសហាចស់កមមសិទិធ ជាអតែម្របនោ ន៍ភាគនម្រច្ើននៅកនុងកសិោឋន
ន្ដ្លជាសកមមភាពបនទប់បនសាំ។ កសិោឋនសកមមភាពបនទប់បនសាំក៏អាច្អនុវតតសកមមភាពបន្នែម

ទាំងននេះន្ដ្លម្រតូវបានអនុញ្ញាតនៅកនុងកសិោឋនផលិតកមមច្មបងដ្ូច្ន្ដ្លបានពិពែ៌ននៅកនុងកថ្នខែឌ
(1)(ii) និង (iii) នននិយមន័យននេះ។

ការផលិត/ការន្កនច្ន – ការន្ែើច្ាំែីអាហារពីនម្រគឿងផសាំមួយ ឬនម្រច្ើន ឬការបនងាើត ការនរៀបច្ាំ ការោក់ថ្ននាំ
ការន្កន្ម្របឬការម្រគប់ម្រគងច្ាំែីអាហារ រួមទាំងដ្ាំោាំ ឬនម្រគឿងផសាំជាអាហារ។
ការនវច្ខចប់ – ការោក់ច្ាំែីអាហារនៅកនុងកញ្ចប់មួយ នម្រៅពីកញ្ចប់ន្ដ្លបេះនោយតទល់នៅនឹងអាហារ

ន្ដ្លអតិថិ នទទួលបាន រួមទាំងសកមមភាពនោយនច្ដ្នយនដ្ើមបីធាននូវការនវច្ខចប់អាហារន្ដ្លានសុវតែិភាព
ឬានម្របសិទភា
ធ ពដ្ូច្ជាការតនម្រមៀប ការនម្រ ើសនរ ើស ការោក់តាមលាំោប់ថ្ននក់ ការថែឹងទមៃន់ និងការដ្ឹក ញ្ូជ ន។
ការសតុកទុក– ការផទុកច្ាំែីអាហារ រួមទាំងសកមមភាពននធានដ្ល់ការកាទុកច្ាំែីអាហារម្របកបនោយសុវតែិភាព
ឬម្របសិទធភាពដ្ូច្ជា ច្ាំែីអាហារន្ដ្លបានសាែប់នមនរាគកនុងអាំឡុងនពលរកាទុក និងការហាល/ការសមៃួតផលិ
តផលកសិកមមនៅ (នៅនពលហាល/សមៃួតមិនបនងាើតជាទាំនិញខុសសរននទ។ ឧ. ការហាល/ការសមៃួតច្នមបើង
អាល់ហាែល់ហាែ) ។

ការសតុកទុកក៏រម
ួ បញ្ូច លនូវសកមមភាពចាាំបាច្់ននសម្រាប់ការន្ច្កចាយអាហារដ្ូច្ជាការោយបញ្ូច លរននូវទាំនិញ
កសិកមមនៅ ឬការបាំន្បកជាតន្ឡត។

កន្នែងម្របនភទច្ម្រមរេះ – ជាការបនងាើតន្ដ្លច្ូលរួមកនុងសកមមភាពទាំងពីរន្ដ្លម្រតូវបាននលើក

ន្លងពីការច្ុេះបញ្ជីនៅនម្រកាមន្ផនក 415 ននច្ាប់សីព
ត ីច្ាំែីអាហារ ឱសថ និងនម្រគឿងសាំអាងសហព័នធ
និងសកមមភាពន្ដ្លតម្រមូវឲ្យបនងាើតននេះម្រតូវច្ុេះបញ្ជី។ ឧទហរែ៏ននកន្នែងផលិតន្បបននេះគឺជា “កសិោឋន
កន្នែងម្របនភទច្ម្រមរេះ” ន្ដ្លជាការបនងាើតនៅថ្នកសិោឋន បុន្នតក៏ន្ែើសកមមភាពនៅខាងនម្រៅនននិយមន័
យកសិោឋនន្ដ្លតម្រមូវឲ្យការបនងាើតននេះម្រតូវច្ុេះបញ្ជី។
ការម្រគប់ម្រគងបង្ការ – និតិវ ិ្ី ការអនុវតត និងដ្ាំនែើរការសមស្សបន្ដ្លន្ផអកនលើហានិភ័យទាំងននេះ

ន្ដ្លបុគាលានក់ានច្ាំនែេះដ្ឹងអាំពីការផលិត ន្កនច្ន ការនវច្ខចប់ ឬការសតុកទុកច្ាំែីអាហារន្ដ្លានសុវតែិភាព
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ទទួលបនទុកកនុងការកាត់បនែយ ឬបង្ការនម្ររេះថ្ននក់ន្ដ្លម្រតូវបានកាំែត់នម្រកាមការវ ិភាគនម្ររេះថ្ននក់ន្ដ្លស្សបនឹង
ការយល់ដ្ឹងន្បបវ ិទាសាស្រសតបច្ចុបបននអាំពីការផលិត ការន្កនច្ន ការនវច្ខចប់ ឬការសតុកទុកអាហារនោយសុវតែិភា
ពនៅនពលវ ិភាគ។

បុគាលន្ដ្លានលកខែៈសមបតតិម្រគប់ម្ររន់កុងការម្រគប់
ន
ម្រគងបង្ការ –

បុគាលន្ដ្លានលកខែៈសមបតតិម្រគប់ម្ររន់ន្ដ្លបានបញ្ចប់ការបែុត េះបោ
ត លនោយនជាគ ័យកនុងការអភិវឌ្ឍ

និងការអនុវតតការម្រគប់ម្រគងបង្ការនោយន្ផអកនលើហានិភ័យោងនហាច្ោស់នសមើនឹងការទទួលបាននម្រកាមកមមវ ិ្ីសិ
កាន្ដ្លានលកខែៈសតង់ោរទទួលសាាល់ម្រគប់ម្ររន់នោយ FDA ឬានលកខែៈសមបតតិម្រគប់ម្ររន់តាមរយៈ
បទពិនសា្ន៍ការង្ករនដ្ើមបីអភិវឌ្ឍ និងអនុវតត។ ម្របព័នធសុវតែិភាពច្ាំែីអាហារ។

កន្នែងផលិតន្ដ្លានលកខែៈសមបតតិម្រគប់ម្ររន់ – អា ីវកមម (នៅនពលន្ដ្លរាប់បញ្ូច លការ

លក់នោយម្រករមហុនបុម្រតសមព័នធ សាខា និងអងាភាពោមួយន្ដ្លកន្នែងផលិតននេះជាបុម្រតសមព័នធ ឬសាខា)
ជាមួយនឹងការលក់ម្របចាាំឆ្នាំជាម្យមតិច្ជាង $500,000ជាមួយនឹងការលក់ោងនហាច្ោស់

ក់

កោ
ត លដ្ល់អតិថិ ន ឬអនកលក់រាយកនុងស្សរក ឬនភា នីយោឋន ឬការកក់ទុកជា នជាតិឥោ
ឌ (នៅកនុងរដ្ឋន្តមួយ
ឬកនុងច្ាៃយ 275 ាយល៍) ឬអា ីវកមមខានតតូច្ដ្ូច្បានកាំែត់ខាងនម្រកាម។

បុគាលន្ដ្លានលកខែៈសមបតតិម្រគប់ម្ររន់ – បុគាមួយរូបន្ដ្លានការអប់រ ាំ ការបែុត េះបោ
ត ល ឬបទពិនសា្ន៍
(ឬការរួមបញ្ូច លរនទាំងអស់) ន្ដ្លចាាំបាច្់នដ្ើមបីផលិត ន្កនច្ន នវច្ខចប់ ឬសតុកទុកអាហារសាអត និងានសុ

វតែិភាពតាមការតម្រមូវន្ដ្លបានកាំែត់របស់បុគាលននេះ។ បុគាលន្ដ្លានលកខែៈសមបតតិម្រគប់ម្ររន់អាច្
ឬមិនចាាំបាច្់ទល់ន្ត ជាបុគាលិករបស់សាែនប័នផលិតនទ។

អា ីវកមមខានតតូច្ – អា ីវកមម (រួមទាំងម្រករមហុនបុម្រតសមព័នធ និងសាខា) ន្ដ្លានបុគាលិកនពញនាងតិច្ជាង 500
នក់។

អា ីវកមមខានតតូច្ខាែាំង – អា ីវកមម (រួមទាំងម្រករមហុនបុម្រតសមព័នធ និងសាខា) ន្ដ្លានច្ាំែូលជាម្យមតិច្ជាង

$1,000,000 (ម្រតូវបានន្កតម្រមូវសម្រាប់អតិផរោ ) -- ទាំងការលក់អាហាររបស់មនុសសបូករួមនឹងតនមែទីផារននអា
ហាររបស់មនុសសន្ដ្លម្រតូវបានផលិត ន្កនច្ន នវច្ខចប់ ឬសតុកទុកនោយរមនការលក់ (ឧទហរែ៍ សតុកទុកស
ម្រាប់នថែនសវា) កនុងមួយឆ្នាំអាំឡុងនពល 3 ឆ្នាំមុនឆ្នាំម្របតិទិនបច្ចុបបនន។

ទិដ្ឋភាពទូនៅអាំពីបទបបញ្ា តិត GMP PC ៖
ច្ាំែងន ើង 21 CFR ន្ផនក 117 – ការអនុវតតផលិតកមមលន
អ នពលបច្ចុបបនន ការម្រគប់ម្រគងបង្ការ ការវ ិភាគនម្ររេះថ្ននក់
និងការម្រគប់ម្រគងបង្ការន្ផអកនលើហានិភ័យសម្រាប់អាហាររបស់មនុសស

បទបបញ្ា តិកា
ត រម្រគប់ម្រគងបង្ការ (21 CFR ន្ផនក 117) ម្រតូវបានន្បងន្ច្កជាអនុន្ផនកច្ាំនួនម្របាាំពីរ៖
សម្រាប់ព័ត៌ានបន្នែម៖ RIDOH Center for Food Protection 401-222-2749
3 Capitol Hill, Room 203, Providence RI 02908
ឯកសារន្ែនាំននេះម្រតូវបានអនុម័តនោយានការអនុញ្ញាតពីម្រកសួងកសិកមមរដ្ឋ Minnesota (2021) ។

អនុន្ផនក A – បទបបញ្ា តិទ
ត ូនៅ។ ន្ផនករងននេះបង្កហញនូវនិយមន័យ និងការនលើកន្លងច្ាំន

េះអាហារ សកមមភាព

និងកន្នែងផលិតមួយច្ាំនួន។ អនុន្ផនក A ក៏រម
ួ បញ្ូច លផងន្ដ្រនូវលកខខែឌតម្រមូវបែុត េះ

បោ
ត លសម្រាប់បុគាលន្ដ្លានលកខែៈសមបតតិម្រគប់ម្ររន់។ បុគាលន្ដ្លានលកខែៈ
សមបតតិម្រគប់ម្ររន់គឺជាអនកន្ដ្លានទាំងការអប់រ ាំ ការបែុត េះបោ
ត ល និងបទពិនសា្ន៍ន្ដ្លចាាំបាច្់នដ្ើមបីផលិត
ន្កនច្ន នវច្ខចប់ ឬសតុកទុកអាហារសាអត និងានសុវតែិភាពស្សបតាមកាតពែកិច្ចរបស់ពួកនគ។

រាល់កន្នែងផលិតច្ាំែីអាហារន្ដ្លបានច្ុេះបញ្ជីម្រតូវសែិតនៅនម្រកាមអនុន្ផនក A – រួមទាំងាសុីនន្កនច្ននម្រគឿងសមុម្រទ
និងទឹកន្ផែន

ើ ផងន្ដ្រ។

អនុន្ផនក B – ការអនុវតតផលិតកមមលន
អ នពលបច្ចុបបនន។ អនុន្ផនកននេះអនុវតតច្ាំន

េះច្ាំែីអាហារ សកមមភាព

និងកន្នែងផលិតទាំងអស់ន្ដ្លសែិតនៅនម្រកាមបទបបញ្ាតិត។

រាល់កន្នែងផលិតច្ាំែីអាហារន្ដ្លបានច្ុេះបញ្ជីម្រតូវសែិតនៅនម្រកាមអនុន្ផនក B – រួមទាំងាសុីនន្កនច្ននម្រគឿងសមុម្រទ
និងទឹកន្ផែន

ើ ផងន្ដ្រ។

អនុន្ផនក C –ការវ ិភាគអាំពីនម្ររេះថ្ននក់ និងការម្រគប់ម្រគងបង្ការនោយន្ផអកនលើហានិភ័យ។ អនុន្ផនកននេះអនុវតតច្ាំន

េះ

ច្ាំែីអាហារ សកមមភាព និងកន្នែងផលិតភាគនម្រច្ើន។ កន្នែងផលិតន្ដ្លសែិតនៅនម្រកាមអនុន្ផនក C

ននបទបបញ្ា តិម្រត តូវន្តាន និងអនុវតតន្ផនការសុវតែិភាពច្ាំែីអាហារ (FSP) ។ FSP ម្រតូវន្តានការវ ិភា

គអាំពីនម្ររេះថ្ននក់ជាោយលកខែ៍អកសរ។ ម្របសិននបើការវ ិអាំពីភាគនម្ររេះថ្ននក់បង្កហញពីនម្ររេះថ្ននក់មួយ ឬនម្រច្ើនន្ដ្
លទមទរឱយានការម្រគប់ម្រគងបង្ការ បនទប់មកម្រករមហុនម្រតូវន្ត និងអនុវតតការម្រគប់ម្រគងបង្ការឲ្យបានសមស្សប។
លកខខែឌតម្រមូវននការម្រគប់ម្រគងបង្ការភាគនម្រច្ើនម្រតូវបាននរៀបរាប់នៅកនុងអនុន្ផនក C ន្ដ្លានករែីនលើក

ន្លងននកមមវ ិ្ីន្ខសសង្កែក់ផាត់ផាង់ន្ដ្លម្រតូវបាននរៀបរាប់នៅកនុងអនុន្ផនក G ។ ការវ ិភាគអាំពីនម្ររេះថ្ននក់កាំែត់

ថ្ននតើកមមវ ិ្ីម្រគប់ម្រគងបង្ការោមួយន្ដ្លកន្នែងផលិតននេះនឹងម្រតូវរួមបញ្ូច លកនុងន្ផនការសុវតែិភាពច្ាំែីអាហាររបស់
ពួកនគ។

អនុន្ផនក D – លកខខែឌតម្រមូវន្ដ្លបានន្កសម្រមួល។ អនុន្ផនកននេះគូសបញ្ញ
ជ ក់នូវលកខខែឌតម្រមូវន្ដ្លបា
នន្កន្ម្របសម្រាប់កន្នែងផលិតន្ដ្លានលកខែៈសមបតតិម្រគប់ម្ររន់ និងសម្រាប់កន្នែងផលិតន្ដ្លម្រតូ
វបានច្ូលរួមជាឯកតតបុគាលកនុងការរកាទុកអាហារនវច្ខចប់ន្ដ្លមិនបេះ

ល់បរ ិោកាសខាងនម្រៅម្រតូវបានកាែនសនៅ

នពលន្ដ្លការម្រគប់ម្រគងសីតុែហភាពចាាំបាច្់នដ្ើមបីបង្ការការលូតោស់ននធាតុបងា ាំងឺ។ អនុន្ផនក A
នលើកន្លងកន្នែងផលិតទាំងននេះពីលកខខែឌតម្រមូវនៅកនុងអនុន្ផនក C និង G ។

សម្រាប់ព័ត៌ានបន្នែម៖ RIDOH Center for Food Protection 401-222-2749
3 Capitol Hill, Room 203, Providence RI 02908
ឯកសារន្ែនាំននេះម្រតូវបានអនុម័តនោយានការអនុញ្ញាតពីម្រកសួងកសិកមមរដ្ឋ Minnesota (2021) ។

អនុន្ផនក E - ការដ្កការនលើកន្លងននកន្នែងផលិតានលកខែៈសមបតតិម្រគប់ម្ររន់ ។

អនុន្ផនកននេះម្រគបដ្ែតប់ន្តនលើកាលៈនទសៈ និងនីតិវ ិ្ីទក់ទងនឹងការដ្កការនលើកន្លងកន្នែងផលិតន្ដ្
លានលកខែៈសមបតតិម្រគប់ម្ររន់។
អនុន្ផនក F – លកខខែឌតម្រមូវននការអនុវតតច្ាំន

េះកាំែត់ម្រតាន្ដ្លម្រតូវបនងាើត និងន្ថរកា។

ន្ផនកននេះបង្កហញពីលកខខែឌតម្រមូវបន្នែមសម្រាប់កាំែត់ម្រតាន្ដ្លានន្ច្ងនៅកនុងអនុន្ផនក A, C, D និង G ។
អនុន្ផនក G- កមមវ ិ្ីន្ខសសង្កែក់ផាត់ផាង់។

ន្ផនកននេះបង្កហញពីលកខខែឌតម្រមូវសម្រាប់កមមវ ិ្ីម្រគប់ម្រគងបង្ការន្ខសសង្កែក់ផាត់ផាង់។ កន្នែងផលិតន្ដ្លកាំែត់
ពីនម្ររេះថ្ននក់ន្ដ្លតម្រមូវឱយានការម្រគប់ម្រគងន្ខសសង្កែក់ផាត់ផាង់ម្រតូវន្តអនុវតតតាមលកខខែឌតម្រមូវនៅកនុងអនុន្ផនក G ។
នទេះោងោ វាជាការសាំខាន់ោស់ន្ដ្លម្រតូវដ្ឹងថ្នមិនន្មនម្រគប់កន្នែងផលិតទាំងអស់នឹងចាាំបាច្់ម្រតូវកាំែត់ក
មមវ ិ្ីន្ខសសង្កែក់ផាត់ផាង់ជាការម្រគប់ម្រគងបង្ការនៅកនុងន្ផនការសុវតែិភាពច្ាំែីអាហារនទ។
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ឯកសារន្ែនាំននេះម្រតូវបានអនុម័តនោយានការអនុញ្ញាតពីម្រកសួងកសិកមមរដ្ឋ Minnesota (2021) ។

តារាង 1 ៖ ឧទហរែ៍ននច្ាំែីអាហារន្ដ្លម្រគបដ្ែតប់នោយ 21 CFR 117 និងអនុន្ផនកន្ដ្
លអនុវតត៖
ម្របនភទច្ាំែីអាហារ

អនុន្ផនក

សាច្់សតែម្របាញ់ (នម្របើស ម្រកបី ។ល។)

នោងនៅតាមន្ផនករង A, B, C, F, & G

ផលិតផលម្រតី និង លផល

នោងនៅតាមន្ផនករង A (លកខខែឌតម្រមូវននកា
របែុត េះបោ
ត ល 117.4) ន្ផនករង B (CGMPs)និងន្ផនករង F
(កាំែត់ម្រតាបែុត េះបោ
ត ល)

លាំោប់ថ្ននក់ A ផលិតផលទឹកនោេះនរ
(ឧ. ទឹកនោេះនរ)

ផលិតផលទឹកនោេះនរនផសងនទៀត (ឧ. កានរម)

*នលើកន្លងពីអនុន្ផនក C & G, នោងតាម 21 CFR 123
នោងនៅតាមន្ផនករង A, B, C, F, & G

*ម្រតូវនររពតាមបទបញ្ញ
ជ ទឹកនោេះនរន្ដ្លបានសាែប់នម
នរាគ (PMO) ន្ដ្លស្សមជាមួយន្ផនក C & G
នោងនៅតាមន្ផនករង A, B, C, F & G

*នបើមិនន្មនជាផលិតផលទឹកនោេះនរលាំោប់ថ្ននក់ A នទ
ននេះមិនចាាំបាច្់នររពតាមបទបញ្ញ
ជ ទឹកនោេះនរន្ដ្លបាន
សាែប់នមនរាគទ

សុត

ជាទូនៅមិននោងតាម 21 CFR 117 នទ
*សុតនៅម្រតូវនររពតាមបទបញ្ញ
ជ សុវតែិភាពសុត

វតែុធាតុន្ែើនាំ (ឧ. នាំបុ័ង)

21 CFR 118

នោងនៅតាមន្ផនករង A, B, C, F & G

បឺសន្ែតកដ្ី

នោងនៅតាមន្ផនករង A, B, C, F & G

ទឹកន្ផែន

នោងនៅតាមន្ផនករង A (លកខខែឌតម្រមូវននការបែុត េះ

ើ 100%

បោ
ត ល 117.4) ន្ផនករង B (CGMPs)និងន្ផនករង F
(កាំែត់ម្រតាបែុត េះបោ
ត ល)

*នលើកន្លងពីអនុន្ផនក C & G, នោងតាម 21 CFR 120
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ឯកសារន្ែនាំននេះម្រតូវបានអនុម័តនោយានការអនុញ្ញាតពីម្រកសួងកសិកមមរដ្ឋ Minnesota (2021) ។

អាហារម្រច្កកាំបុងន្ដ្លានអាសុីតទប
(ឧ. សន្ែតកនបតងម្រច្កកាំបុង)

អាហារានជាតិអាសុីត (ឧ. ម្របនភទម្រ ក់)
ទឹកម្រច្កកនុងដ្ប

នោងនៅតាមន្ផនករង A, B, C, F & G
*អនុន្ផនក C & G អនុវតតច្ាំន េះនម្ររេះថ្ននក់គីមីសាស្រសត
និងរូបសាស្រសត។
*អនុន្ផនក C & G មិនអនុវតតច្ាំន េះនម្ររេះ
ថ្ននក់មីម្រកូ ីវសាស្រសតន្ដ្លបានន្ច្ងនៅកនុង 21 CFR 113 នទ
*នោងតាម 21 CFR 108 & 113
នោងនៅតាមន្ផនករង A, B, C, F & G
*នោងនៅតាម 21 CFR 108 & 114 ផងន្ដ្រ
នោងនៅតាមន្ផនករង A, B, C, F & G
*នោងតាម 21 CFR 129 ផងន្ដ្រអាំពីការន្កនច្ន និងការម្រច្
កទឹកបរ ិសុទធកុងដ្ប
ន

នមៅទឹកនោេះនរទរក

នោងនៅតាមន្ផនករង A, B, C, F & G
*នោងតាម 21 CFR 106 ផងន្ដ្រអាំពីនីតិវ ិ្ី
ម្រគប់ម្រគងគុែភាពនមៅទឹកនោេះនរទរក និង 21 CFR
107 អាំពីនមៅទឹកនោេះនរទរក

អាហារបាំបន (ឧ. វ ីតាមីន)

មិននររពតាម 21 CFR 117

*នោងតាម 21 CFR 111 អាំពីអាហារបាំបនរបស់ GMP
នម្រគឿងស្សវ ឹង (ឧ. ស្សានបៀ ស្សា
ស្សាន្ផែន

ើ ានអាល់កុលទប និងម្របនភទវ ីសាី)

នោងតាមអនុន្ផនក A, B, & F
*ការនលើកន្លងពីអនុន្ផនក C & G ម្របសិននបើនរាងច្ម្រក
ផលិតបាំនពញតាមលកខខែឌពីរ៖ 1) ច្ុេះន្មេះជាមួយ
FDA ជាកន្នែងផលិតអាហារ 2) ទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាត
ឬច្ុេះន្មេះជាមួយនលខា្ិការម្រកសួងរតនររជាមួយនឹង

អាហារ និងច្ាំែីសតែ

ច្ាប់រដ្ឋបាលនម្រគឿងស្សវ ឹងសហព័នធ។
មិននោងតាម 21 CFR 117 នទ។

*នោងតាម 21 CFR 507 អាំពីការម្រគប់ម្រគងបង្កា
រសម្រាប់អាហារសតែ

សម្រាប់ព័ត៌ានបន្នែម៖ RIDOH Center for Food Protection 401-222-2749
3 Capitol Hill, Room 203, Providence RI 02908
ឯកសារន្ែនាំននេះម្រតូវបានអនុម័តនោយានការអនុញ្ញាតពីម្រកសួងកសិកមមរដ្ឋ Minnesota (2021) ។

ឃ្ែាំងន្ផែន

ើ /បន្នែ

ម្របសិននបើានការសតុកផលិតផលន្កនច្ន (កាត់ នម្រច្ៀក

។ល។) បនទប់មកម្រតូវនររពតាមអនុន្ផនក A, B, C, F & G
អនុន្ផនក C & G ននន្ផនកននេះមិនម្រតូវបានអនុវតតច្ាំន

េះ

កន្នែងផលិតន្ដ្លច្ូលរួមជាឯកតតបុគាលកនុងការរកាទុកទាំ
និញកសិកមមនៅ (RAC) (នម្រៅពីន្ផែន

ើ និងបន្នែ)

ន្ដ្លបានបនងាើតនឡើងនដ្ើមបីន្ច្កចាយ ឬន្កនច្នបន្នែមនទ។
ឃ្ែាំងអាហារនម្រច្ើនមុខន្ដ្លានអាហារនវច្ខចប់មិនឲ្យ

នោងតាម 21 CFR 117 អនុន្ផនក B, A

ម្រតូវបរ ិោកាសខាងនម្រៅ

(លកខខែឌតម្រមូវននការបែុត េះបោ
ត លបុគល
ា ិក) និង F
(សម្រាប់ន្តកាំែត់ម្រតាបែុត េះបោ
ត លបុនោណេះ)
*នលើកន្លងអនុន្ផនក C&G នម្រ

េះវាជាអាហារនវច្ខច

ប់ន្ដ្លមិនឲ្យម្រតូវបរ ិោកាសខាងនម្រៅ
ឃ្ែាំងអាហារកាែនសន្ដ្លានអាហារនវច្ខចប់មិនឲ្យម្រតូវ
បរ ិោកាសខាងនម្រៅ

នោងតាមអនុន្ផនក B, A (លកខខែឌតម្រមូវននការបែុត េះ
បោ
ត លបុគល
ា ិក), D (លកខខែឌន្ដ្លបានន្កសម្រមួល
117.206)
F (សម្រាប់ន្តកាំែត់ម្រតាបែុត េះបោ
ត លបុនោណេះ)
*នលើកន្លងអនុន្ផនក C & G [117.7(a)-ការរកាទុកអា
ហារនវច្ខចប់មិនឲ្យម្រតូវបរ ិោកាសខាងនម្រៅ]
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ឯកសារន្ែនាំននេះម្រតូវបានអនុម័តនោយានការអនុញ្ញាតពីម្រកសួងកសិកមមរដ្ឋ Minnesota (2021) ។

ការនលើកន្លងន្ដ្លានន្ច្ងកនុងបទបបញ្ា តិ៖
ត 21 CFR ន្ផនក 117.5 និង 117.7
ខែៈនពលន្ដ្លម្រករមហុនច្ុេះបញ្ជីទាំងអស់ម្រតូវនររពតាមបទបបញ្ាតិភា
ត គនម្រច្ើន (21 CFR 117) អនុន្ផនក C និង G
ននបទបបញ្ា តិត មិនអនុវតតដ្ូច្ខាងនម្រកាម៖

1. កន្នែងផលិតន្ដ្លានលកខែៈសមបតតិម្រគប់ម្ររន់ 117.5 (a)
2. សកមមភាពននន្ដ្លស្សបតាម 21 CFR ន្ផនក 123 (ផលិតផលម្រតី និង លផល ) 117.5 (b)
3. សកមមភាពននន្ដ្លស្សបតាម 21 CFR ន្ផនក 120 (ការន្កនច្នទឹកន្ផែន

ើ ) 117.5 (c )

4. សកមមភាពននន្ដ្លស្សបតាម 21 CFR ន្ផនក 113 (អាហារន្ដ្លានជាតិអាសុីតទបន្កនច្ននោ
យកាំនៅន្ដ្លម្រតូវបាននវច្ខចប់កុងកញ្
ន
ច ប់បិទ ិតរមនខយល់ច្ូល) ។ ការនលើកន្លងននេះ

អាច្អនុវតតបានន្តនពលទក់ទងនឹងនម្ររេះថ្ននក់មីម្រកូ ីវសាស្រសតន្ដ្លម្រតូវបានកាំែត់នម្រកាមន្ផនក 113.117.5 (d)

5. សកមមភាពននន្ដ្លស្សបតាម 21 CFR ន្ផនក 111 (អាហារបាំបន) 117.5 (e)

6. សកមមភាពននន្ដ្លនោងតាមន្ផនក 419 ននច្ាប់សីព
ត ីច្ាំែីអាហារ ឱសថ និងនម្រគឿងសាំអាង
(សតង់ោរសម្រាប់សុវតែិភាពផលិតផល 117.5 (f)

7. កន្នែងផលិតនម្រគឿងស្សវ ឹង 117.5 (i) (1)

8. អាហារន្ដ្លបាននវច្ខចប់ទុកជាមុនន្ដ្លមិនាននម្រច្ើនជាង 5% ននការលក់សរុបននកន្នែងផលិតននេះ
117.5 (i)(2)

9. កន្នែងផលិតន្ដ្លច្ូលរួមជាឯកតតបុគាលកនុងការរកាទុកកន្នែងផលិតកសិកមមនៅ (នម្រៅពីន្ផែន

ើ និងបន្នែ)

កនុងនរលបាំែងសម្រាប់ន្ច្កចាយ ឬន្កនច្នបន្នែមនទៀត 117.5 (j)

10. ការនវច្ខចប់ ឬការសតុកអាហារន្កនច្នន្ដ្លានហានិភ័យទបនៅកនុងកន្នែងផលិតម្របនភទច្ម្រមរេះ ន្ដ្លជាកសិ
ោឋនម្របនភទអា ីវកមមខានតតូច្ ឬតូច្ខាែាំង។ ការនវច្ខចប់ ឬការសតុកននការរួមបញ្ូច លរនននអាហារ/

សកមមភាពន្ដ្លានហានិភ័យទបច្ាំនួន នមៃបី ន្ដ្លម្រតូវបាននលើកន្លងម្រតូវបានកាំែត់នៅនម្រកាម 117.5 (g) (3)

11. ការផលិត/ការន្កនច្នច្ាំែីអាហារន្ដ្លានហានិភ័យទបមួយច្ាំនួននៅកនុងកន្នែងផលិតម្របនភទច្ម្រមរេះននកសិ
ោឋនន្ដ្លជាអា ីវកមមខានតតូច្ ឬតូច្ខាែាំង។ ការរួមបញ្ូច លរនននអាហារ/សកមមភាពន្ដ្លានហានិភ័យ
ទបច្ាំនួន នមៃម្របាាំបីន្ដ្លម្រតូវបាននលើកន្លងម្រតូវបានកាំែត់នៅនម្រកាម 117.5 (h) (3)

12. កន្នែងផលិតន្ដ្លច្ូលរួមជាឯកតតបុគាលកនុងការរកាទុកអាហារនវច្ខចប់មិនឲ្យម្រតូវបរិោកាសខាងនម្រៅ
(នៅនពលអាហារទាំងននេះម្រតូវបានបេះ

ល់ ឬមិនបាននវច្ខចប់ ននេះនឹងម្រតូវបាត់បង់ការនលើកន្លង) 117.7

សម្រាប់ព័ត៌ានបន្នែម៖ RIDOH Center for Food Protection 401-222-2749
3 Capitol Hill, Room 203, Providence RI 02908
ឯកសារន្ែនាំននេះម្រតូវបានអនុម័តនោយានការអនុញ្ញាតពីម្រកសួងកសិកមមរដ្ឋ Minnesota (2021) ។

លកខខែឌតម្រមូវននការបែុត េះបោ
ត ល៖
ម្រករមហុនននន្ដ្លនោងតាម 21 CFR 117 អនុន្ផនក C ម្រតូវន្តធានថ្នម្របព័នធសុវតែិភាពច្ាំែីអាហាររបស់ពួ
កនគម្រតូវបានអភិវឌ្ឍ និងអនុវតតនោយបុគល
ា ន្ដ្លបានបញ្ចប់ការបែុត េះបោ
ត លនោយនជាគ ័យកនុងការអភិវឌ្ឍ

និងការអនុវតតនូវការម្រគប់ម្រគងបង្ការនោយន្ផអកនលើហានិភ័យោងនហាច្ោស់នសមើនឹងការទទួលបាននម្រកាមកមមវ ិ្ី
សិកាសតង់ោរន្ដ្លម្រតូវបានទទួលសាាល់ម្រគប់ម្ររន់នោយ FDA ឬនបើមិនដ្ូនច្នេះនទានលកខែៈសមបតតិម្រគ
ប់ម្ររន់តាមរយៈបទពិនសា្ន៍ការង្ករនដ្ើមបីអភិវឌ្ឍនិងអនុវតតម្របព័នធសុវតែិភាពច្ាំែីអាហារ (21 CFR 117.4) ។
នលើសពីននេះ បុគាលនីមួយៗ (រួមទាំងបុគាលិកបនោ
ត េះអាសនន និងតាមរដ្ូវកាល) ន្ដ្លបានច្ូលរួម (ឬម្រតួតពិនិតយ)
ការផលិត ការន្កនច្ន ការនវច្ខចប់ ឬការសតុកអាហារន្ដ្លសែិតនៅនម្រកាមវ ិធានននេះម្រតូវន្ត (21 CFR 117.4(b))៖

•

ជាបុគាលន្ដ្លានលកខែៈសមបតតិម្រគប់ម្ររន់ ន

លគឺានការអប់រ ាំ ការបែុត េះបោ
ត ល ឬបទពិនសា្ន៍

(ឬានទាំងអស់ននេះ) ន្ដ្លចាាំបាច្់នដ្ើមបីផលិត ន្កនច្ន នវច្ខចប់ ឬសតុកអាហារសាអត និងានសុវតែិភាព
ស្សបតាមកាតពែកិច្ចន្ដ្លបានកាំែត់របស់បុគាលននេះ និង

•

ទទួលការបែុត េះបោ
ត លនលើនរលការែ៍អនម័យ និងសុវតែិភាពច្ាំែីអាហារ រួមទាំងសារៈ

សាំខាន់ននសុខភាពបុគាលិក និងអនម័យតទល់ខួន
ែ ន្ដ្លសមស្សបនៅនឹងអាហារ កន្នែងផលិត
និងកាតពែកិច្ចន្ដ្លបានកាំែត់របស់បុគាល។

លកខែៈសមបតតិបន្នែមសម្រាប់បុគាលិកម្រតួតពិនិតយ៖ ការទទួលខុសម្រតូវកនុងការធានឱយានការអនុនោមតាមបុ
គាលជាមួយលកខខែឌតម្រមូវននវ ិធានននេះម្រតូវន្តចាត់តាាំងច្ាស់ោស់ច្ាំន

េះបុគល
ា ិកម្រតួតពិនិតយន្ដ្លានការអប់រ ាំ

ការបែុត េះបោ
ត ល ឬបទពិនសា្ន៍ (ឬានទាំងអស់ននេះ) ន្ដ្លចាាំបាច្់នដ្ើមបីម្រតួតពិនិតយអនកនម្រកាមបង្កាប់កុង
ន
ការផលិតអាហារសាអត និងានសុវតែិភាព 21 CFR 117.4(c) ។

ម្រតូវបនងាើត និងរកាទុកឯកសារកត់ម្រតាការបែុត េះបោ
ត លន្ដ្លម្រតូវការជានរលការែ៍អនម័យ
និងសុវតែិភាពច្ាំែីអាហារ 21 CFR 117.4(d) ។

កន្នែងផលិតន្ដ្លានលកខែៈសមបតតិម្រគប់ម្ររន់៖
កន្នែងផលិតន្ដ្លម្រតូវនឹងនិយមន័យនន “កន្នែងផលិតន្ដ្លានលកខែៈសមបតតិម្រគប់ម្ររន់” នៅកនុងន្ផនក 117

គឺសិត
ែ នៅនម្រកាមលកខខែឌតម្រមូវរបស់ CGMP ក៏ដ្ូច្ជាលកខខែឌតម្រមូវន្ដ្លបានន្កសម្រមួលដ្ូច្បានពិពែ៌ននៅកនុង
21 CFR 117.201 ។ លកខខែឌតម្រមូវន្ដ្លបានន្កសម្រមួលទាំងននេះរួមានលកខខែឌតម្រមូវន្ដ្លកន្នែង

ផលិតោក់បញ្ូជ នទម្រមង់ន្បបបទនៅ FDA នោយបញ្ញ
ជ ក់ពីសាែនភាពរបស់ខួនជាកន្នែ
ែ
ងផលិតន្ដ្លានលកខែៈ
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3 Capitol Hill, Room 203, Providence RI 02908
ឯកសារន្ែនាំននេះម្រតូវបានអនុម័តនោយានការអនុញ្ញាតពីម្រកសួងកសិកមមរដ្ឋ Minnesota (2021) ។

សមបតតិម្រគប់ម្ររន់។ ឯកសារន្ែនាំនៅកនុងតាំែខាងនម្រកាមពនយល់ពីវ ិ្ីនដ្ើមបីកាំែត់ថ្ននតើកន្នែងផ

លិតរបស់អនកម្រតូវនឹងនិយមន័យនន “កន្នែងផលិតន្ដ្លានលកខែៈសមបតតិម្រគប់ម្ររន់ ” នម្រកាមន្ផនក 117 និងរនបៀ
បបញ្ូជ នទម្រមង់ FDA 3942a នោយបញ្ញ
ជ ក់ពីសាែនភាពរបស់អនកជាកន្នែងផលិតន្ដ្លានលកខែៈសមបតតិម្រគប់ម្ររ
ន់ន្ដ្លស្សបតាមលកខខែឌតម្រមូវន្ដ្លបានន្កសម្រមួលនៅកនុង 21 CFR 117.201។ លកខខែឌតម្រមូវន្ដ្លបានន្កស

ម្រមួលននេះក៏រម
ួ បញ្ូច លផងន្ដ្រនូវលកខខែឌតម្រមូវន្ដ្លកន្នែងផលិតបញ្ញ
ជ ក់ពីការអនុវតតសុវតែិភាពច្ាំែីអាហារជាក់ោ
ក់។ សូមនមើល 21 CFR 117.201(a)(2) ។

ការកាំែត់សាែនភាពជាកន្នែងផលិតន្ដ្លានលកខែៈសមបតតិម្រគប់ម្ររន់ នម្រកាមន្ផនក 117 ៖ ការអនុវតតផលិតកមមលអ
ននពលបច្ចុបបនន ការវ ិភាគអាំពីនម្ររេះថ្ននក់ និងការម្រគប់ម្រគងបង្ការនោយន្ផអកនលើហានិភ័យច្ាំន

េះអាហាររបស់មនុសស

https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/ucm496 264.htm

្នធានបន្នែម៖
្នធានខាងនម្រកាមអាច្រកបាននដ្ើមបី ួយដ្ល់ឧសាហកមមននេះជាមួយការន្សែងរយល់ និងការអនុវតតនន 21
CFR 117 ។ (សាាល់៖ ម្របសិននបើមិនអាច្ច្ូលនៅកាន់តាំែភាជប់នោយតទល់ពីឯកសារបាននទ សូមកូពី ឬោក់
ឬវាយបញ្ូច លអាសយោឋននៅកនុងកមមវ ិ្ីអុីន្ឺែិតរបស់អនក)

•

វ ិធានច្ុងនម្រកាយរបស់ FSMA នដ្ើមបីការម្រគប់ម្រគងបង្ការសម្រាប់អាហាររបស់មនុសស។ តាំែភាជប់ខាង
នម្រកាមានព័ត៌ានរួមទាំងឯកសារន្ែនាំបន្នែម និងសនែឹកព័ត៌ានន្ដ្លម្រតូវបានបកន្ម្របជានម្រច្ើនភាសា៖
https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm334115.htm

•

សាំែួរនិងច្នមែើយ
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm247559.htm#PC_Rules

•

ច្ាប់សីព
ត ីការន្ែើទាំននើបកមមសុវតែិភាពច្ាំែីអាហារ FDA
www.fda.gov/fsma

•

អនកបនងាើតន្ផនការសុវតែិភាពច្ាំែីអាហារ
https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm539791.htm
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•

ការន្ែនាំសម្រាប់ឧសាហកមម៖ អែីន្ដ្លអនកម្រតូវដ្ឹងអាំពីបទបបញ្ា តិត FDA ការអនុវតតផលិតកមមលអ
ននពលបច្ចុបបនន ការវ ិភាគអាំពីនម្ររេះថ្ននក់ និងការម្រគប់ម្រគងបង្ការនោយន្ផអកនលើហានិភ័យសម្រា
ប់អាហាររបស់មនុសស នសៀវនៅន្ែនាំអាំពីអនុនោមភាពសហម្ររសខានតតូច្

https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/
ucm525201.htm

•

ោក់បញ្ូជ នសាំែួរ៖ បោ
ត ញ ាំនួយបនច្ចកនទស FSMA របស់ FDA

http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm459719.htm

•

វិទាសាែនបនច្ចកវិទា Illinois សមព័នធម្រគប់ម្រគងបង្ការសុវតែិភាពច្ាំែីអាហារ (FSPCA)(ទទួលសាាល់នោយរដ្ឋបាលច្ាំែីអាហារ និងឪសថអានមរ ិក (FDA) អនកន្ដ្លបញ្ចប់ការបែុត េះបោ
ត ល

FSPCA ទទួលបានវ ិញ្ញាបនបម្រត បុគាលន្ដ្លលកខែៈសមបតតិម្រគប់ម្ររន់កុងការម្រគប់
ន
ម្រគងបង្ការ (PCQI) ។
PCQI ម្រតួតពិនិតយការអនុវតតន្ផនការសុវតែិភាពច្ាំែីអាហារកន្នែងផលិត និងការទទួលខុសម្រតូវសាំខាន់
ៗដ្នទនទៀតន្ដ្ល

ក់ព័នធនឹងការអនុនោមតាម FSMA ។)

https://www.ifsh.iit.edu/fspca

•

21 CFR ន្ផនក 117 នរលការែ៍ន្ែនាំសម្រាប់ឧសាហកមម៖ នសៀវនៅន្ែនាំអាំពីអនុនោមភាពស
ហម្ររសខានតតូច្
https://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatory
Information/UCM526507.pdf

•

ការច្ុេះន្មេះកន្នែងផលិតរបស់អនក
https://www.fda.gov/food/guidanceregulation/foodfacilityregistration/ucm2006831.htm
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