
សមាគមសសវាកមមមហ បូអាហារជប ៉ុន

ប៉ុគគលិកជំនាញឯកសេស(ⅰ)

ឯកសារសិកាសម្រមាប់ការស វ្ ើសេសត វាស់សទ ង់

ជំនាញសម្រមាប់វស័ិយសសវាកមមមហ បូអាហារ

“ការសរៀបចំអាហារ និងសេសជជៈ”

ការបកប្ម្របបស ត្ ោះអាសនន (ភាសាប្មមរ)

កំប្ែ ១ (២០២១ ប្កប្ម្រប ១៥ សមសា)



បញ្ហា ទាក់េងនឹងការម្រគប់ម្រគងបញ្ហា អនាម័យ “ការម្រគប់ម្រគងអនាម័យ”

បញ្ហា ប្ែលទាក់េងជាចមបងសៅនឹងកិចចការសរៀបចំ “ការសរៀបចំអាហារ និងសេសជជៈ”

បញ្ហា ប្ែលទាក់េងជាចមបងសៅនឹងម្របេិបេត ិការសសវាបសម្រមើអេិថិជន “សសវាកមមបសម្រមើអេិថិជន”

ឯកសារសិកាម្រេូវបានសរៀបចំស ើងម្រសសែៀងគ្នន សៅនឹងម្របធានបេទាងំបីសនោះ។

　<សសចកត ីស ត្ើម>

"ឯកសារសិកាសម្រមាប់ការស វ្ ើសេសត វាស់ជំនាញសម្រមាប់វស័ិយសសវាកមមមហ បូអាហារ" ទាងំសនោះ ប្ែនំាពីចំសែោះែឹងមូលែ្

ឋាន និងជំនាញប្ែលចំបាច់កន ុងការបំសពញការងារសៅកន ុងវស័ិយសភាជនីយដ្ឋា ន ប្ែលសថ ិេសម្រកាមេម្រមូវការនន

ប៉ុគគលិកជំនាញឯកសេស(ⅰ)។ សលើសពីសនោះសៅសេៀេ វាកយសពទភាសាជប ៉ុន ប្ែលសម្របើម្របាស់សៅកន ុងឯកសារសែើមគឺការ

ទាមទារជាមូលដ្ឋា នមួយ សែើមបីអាចស វ្ ើការបានសៅកន ុងវស័ិយសភាជនីយដ្ឋា នសៅកន ុងម្របសេសជប ៉ុនបាន។

សេសត វាស់សទ ង់ជំនាញប្ែលចំបាច់ សែើមបីេេួលបានលកខមែឌ កន ុងការរស់សៅសម្រមាប់ប៉ុគគលិកជំនាញឯកសេស(ⅰ) 

មានម្របធានបេចំនួនបី។

ឯកសារសនោះប្ែនំាពី “ការសរៀបចំអាហារ និងសេសជជៈ” ប្ែលជាបញ្ហា ប្ែលទាក់េងជាចមបងនឹងកិចចការសរៀបចំប្ែល

ម្រេវូបានចេ់េ៉ុកថាមានសារៈសំខាន់កន ុងការស វ្ ើការកន ុងវស័ិយសសវាកមមមហ បូអាហារ។ ឯកសារសនោះ ត្ល់ជូនចំសែោះែឹង

មូលដ្ឋា ន ជាសែើម ប្ែលចំបាច់សម្រមាប់ការបំសពញកិចចការ។ សទាោះជាយ ង្កត ី មល ឹមសារមលោះ អាចម៉ុសពីវន័ិយ ជាសែើម 

ប្ែលជាការអន៉ុវេតសៅកប្នលងជាក់ប្សតងប្ែលអនកស វ្ ើការ។  សនោះក៏សម្ររោះប្េរសបៀបប្ែលកិចចការម្រេវូបានអន៉ុវេតអាច

ម៉ុសគ្នន សៅតាមកប្នលងប្ែលអនកស វ្ ើការ សទាោះបីសគ្នលគំនិេមូលដ្ឋា នែូចគ្នន ក៏សដ្ឋយ។ កន ុងករែីប្បបសនោះ សូមអសងេេ

សមើលវន័ិយប្ែលម្រេវូបានអន៉ុវេតសៅកប្នលងការងាររបស់អនក។



Ⅰ. ចំសែោះែឹងប្ ន្កសម្រគឿង្ស ំ(សម្រគឿង្សសំៅ)

1. ម្របសេេសាច់

2. ម្របសេេអាហារសម៉ុម្រេ

3. ម្របសេេបប្នល  និងប្ ល្ស ើ

Ⅱ． ចំសែោះែឹងប្ ន្កែំសែើរកាននការសរៀបចំមូលដ្ឋា ន

1. សគ្នលបំែងននែំសែើរការននការសរៀបចំមូលដ្ឋា ន

2. ែំសែើរការននការសរៀបចំមូលដ្ឋា នសម្រមាប់បប្នល

3. ែំសែើរការននការសរៀបចំមូលដ្ឋា នសម្រមាប់អាហារសម៉ុម្រេ

Ⅲ．  ចំសែោះែឹងប្ ន្កវ ិ្ ីសាស្រសត ននការសរៀបចំម៉ុសៗគ្នន

1.ការចមអ ិនសដ្ឋយសម្របើកសដៅ

2. ការចមអ ិនសដ្ឋយមិនសម្របើកសដៅ

Ⅳ. ចំសែោះែឹងប្ ន្កសមាា រៈចំអិនមហ បូ ម្របដ្ឋប់ម្របដ្ឋរសម្របើម្របាស់ និងឧបករែ៍កន ុង ទ្ោះបាយ

1. សមាា រៈចមអ ិនមហ បូ

2. ម្របដ្ឋប់ម្របដ្ឋរ និង ឧបករែ៍ចមអ ិនមហ បូ

3. ឧបករែ៍វាស់

Ⅴ． ចំសែោះែឹងប្ ន្កស៉ុមភាព និងស៉ុវេថ ិភាពការងារ

1. ស៉ុមភាព និងស៉ុវេថ ិភាពការងារសៅកន ុង ទ្ោះបាយ

2. ការសម្របើម្របាស់សមាា រៈចំចមអ ិនមហ បូ ម្របដ្ឋប់ម្របដ្ឋរសម្របើម្របាស់ និងឧបករែ៍កន ុង ទ្ោះបាយ

3. ការសម្របើម្របាស់ឧបករែ៍ និងម្របដ្ឋប់ម្របដ្ឋរែ៏នេសេៀេ

4. វ ិ្ ីសាស្រសតកន ុងការការររអគគ ីេ័យ

មាេិកា



Ⅰ. ចំសែោះែឹងប្ ន្កសម្រគឿង្ស ំ(សម្រគឿ្សសំៅ)



1. ម្របសេេសាច់

(1) លកខែៈននការកាេ់សាច់សគ្នម៉ុសៗគ្នន  និងម៉ុមមហ បូចមបងប្ែលសម្របើសាច់សនាោះ

ការកាេ់ លកខែៈ ម៉ុមមហ បូចមបង

សាច់សាម  (kata)

សាច់ម្រេងូ (katabara )

សម្របើកន ុងមហ បូម និង សាច់សគ្ន

អំាងកូសរ៉េ BBQ (karubi-yaki ) 

ជាសែើម

សាច់ម្រេគ្នកខាងសលើ

 (saaroin )

សាច់ម្រកហមស៉ុេធប្ែលរងឹបនត ិច។ សមបូ រសៅសដ្ឋយសារ

ធាេ៉ុចម្រមាញ់ និងសរនសេឹកម្របូសេអ៉ុនី

សម្របើកន ុងមហ បូម និង សមល  ជាសែើ

ម។

សាច់ម្រកហមជាមួយម្រសទាប់ខាល ញ់។ សាច់សវ ិេ សម្របើកន ុងមហ បូម ជាសែើម។

សាច់សាម មនង 

(kata-rosu) សមបូ ររសរនសបនត ិច សហើយមានខាល ញ់គួរសម។ សាច់

កាេ់ប្ែលមានរសជាេិ

សម្របើកន ុងសាច់សគ្នចមអ ិនកាេ់ស្

សេើងៗ (shabu-shabu), សាច់

សគ្នរំងាស់យូរ (suki-yaki ) និង

សាច់សគ្នអំាង BBQ (yaki-niku

 ) ជាសែើម។

សាច់ចំ កអេ់ឆ្អ ឹង 

(hire )

ជាសាច់កាេ់ប្ែលមានសភាពេន់។ លអសម្រមាប់ការ

សចៀន សដ្ឋយសារវាមានជាេិខាល ញ់េិច។

សម្របើសម្រមាប់ជាសាច់បនទោះសសត ើងៗ

 និង សាច់អំាង ជាសែើម។

សាច់ម្រកហម សហើយេន់ ប្ែលមានរស់ជាេិខាល ំង។ សម្របើ

កន ុងម្រគប់ម្របសេេម៉ុមមហ បូទាងំអស់។

សម្របើសម្រមាប់សាច់បនទោះអំាង 

និងសាច់សគ្នអំាង ជាសែើម។

ឆ្អ ឹងជំនី (ribu-rosu )
មានសភាពេន់។ លអសម្រមាប់មហ បូប្ែលចង់បងាា ញពីរស

ជាេិរបស់សាច់។

សម្របើកន ុងសាច់សគ្នចមអ ិនកាេ់ស្

សេើងៗ (shabu-shabu), សាច់

សគ្នរំងាស់យូរ (suki-yaki) និង

សាច់អំាង ជាសែើម។.

មានសភាពេន់។ គ៉ុែភាពរបស់សាច់គឺលអ បំ ៉្ុេ។
សម្របើសម្រមាប់សាច់អំាងបនទោះ ឬ 

សាច់សគ្នអំាង ជាសែើម។

សាច់គូេខាងសម្រកាយ

 (ranpu)

សាច់សរោះ 

(tomobara )

សាច់ម្រកហមប្ែលមានម្រសទាប់ខាល ញ់។ មានសភាពមិន

សសម ើរ ប្ែលមានសភាពជាសរនសៗ។ វាសំបូរសដ្ឋយរស់ជា

េិ។

សាច់សាា

សាច់ព ោះ
(tomobara)

សាច់ត្រគាក
ខាងព ើ

សាច់ត្រគាក
ខាងពត្ៅ
(soto

សាច់គូទ
ពត្ោយ

សាច់ត្រគាក
ខាងកន ុង
(uchi-momo)

សាច់ស្ាង
(sune)

សាច់ត្ទងូ
(katabara)

ស្ាង
(sune)

សាច់ចំឡក
អរ់ឆ្អ ឹង
(hire)

សាច់សាា
ខ្នង (kata-
rosu)

ឆ្អ ឹងជំនី

(ribu-
rosu)

gyu-nikomi

shabu-shabu

1



សមង (sune )

(2) លកខែៈននសាច់ម្រជកូកាេ់ម៉ុសៗគ្នន  និងម៉ុមមហ បូចមបងប្ែលសម្របើសាច់ទាងំសនោះ

សាច់កាេ់ លកខែៈ មហ បូសគ្នល

សាច់សាម  (kata )

ចំ កមនង (rosu)

សាច់ចំ ក (hire )

សាច់ម្រេគ្នកសម្រៅ 

(soto-momo )

មានសភាពមិនសសម ើរ សាច់សវ ិេប្ែលមានខាល ញ់េិចេួ

ច។ លអសម្រមាប់បំពង ម្របសិនសបើសម្រចៀកជាចំនិេសសត ើង ឬ

 កាេ់ែ៉ុំៗ។

សម្របើកន ុងមហ បូ ម និងកន ុងការ

បំពង ជាសែើម។

សាច់កាេ់រងឹប្ែលមានសរនសសម្រចើន។ វានឹងេន់សៅ

សពលចមអ ិនរយៈសពលយូរ សៅសពលប្ែលជាេិសរនសម្របូ

សេអ៉ុនីរលាយ។

សម្របើកន ុងសមល ការ ីនិង ម ជាសែើ

ម។

*ម្របេព៖ ពី "សសៀវសៅប្ចកថាន ក់ម្របសេេសាច់ - 2015" ("Meat Labeling Handbook - 2015") សដ្ឋយ សមាគម

សហករែ៍ឧសាហកមមសាច់ជប ៉ុនទាងំអស់ (All Japan Meat Industry Cooperative Association)

សាច់សវ ិេ សហើយមានសភាពមិនសសម ើរ។ វាមានខាល ញ់

សម្រចើន ប្ែល ត្ល់រស់ជាេិឆ្ងា ញ់សៅសពលប្ែលសាច់កាេ់

កង់ៗ សហើយ សល ។

សម្របើសៅកន ុងសមល និង សាច់ម្រជកូ

 & សប្ែត កជាសែើម។

សាច់សាម មនង 

(kata-rosu)

សាច់រាងសវ ិេ សហើយមានសភាពមិនសសម ើរ។ រស់ជាេិ

ជាប់មាេ់ និង សំបូររស់ជាេិ។  សរនសរចំបាច់ម្រេវូ

កាេ់សចញម៉ុនសពលចមអ ិន។

សម្របើកន ុងការ ីសាច់អំាង 

(yaki-buta)និង សាច់អំាង

ជាមួយមទ ឹមបារាងំ  

(shoga-yaki ) ជាសែើម។

ជាសាច់កាេ់ ៉្ុយ ប្ែលសភាពេន់។ សំបូរសដ្ឋយ

វតីាមីន B1 សហើយមានខាល ញ់ទាប។ លអសម្រមាប់មហ បូ

ប្ែលសម្របើខាល ញ់។

សម្របើជាសាច់ម្រជកូបំពងបនទោះ និង

 សាច់សចៀន

មានសភាពេន់។ សដ្ឋយមានខាល ញ់ម្យម សាច់ចំ ក

មនងសនោះជាសាច់កាេ់ប្ែលលអជាងសគកន ុងចំស្ម

សាច់ម្រជកូ។ ខាល ញ់សៅប្ ន្កខាងសម្រៅ ត្ល់រស់ជាេិឆ្ងា ញ់ 

(umami )។

សម្របើជាសាច់បនទោះសសត ើង សាច់

ម្រជកូសសាា កាេ់សសត ើងៗ 

(buta-shabu )និងសាច់សហម

អំាង អំាងជាសែើម។

សាច់ម្រេគ្នកកន ុង 

(uchi-momo )
សាច់សគ្នប្ែលកាេ់ប្ែលមានជាេិខាល ញ់ទាបបំ ៉្ុេ។

សម្របើសម្រមាប់សាច់បនទោះអំាង 

សាច់សគ្នអំាង ជាសែើម។ សាច់

សគ្នអំាង BBQ (yaki-niku) និង

 មហ បូ ម ជាសែើម។

សាច់សាា
(kata)

ចំឡកខ្នង (rosu)

សាច់ពជើង
(soto

-momo)

សាច់ចំឡក
(hire)

សាច់គន្លា ក់
ពជើង
(momo)

សាច់ព ោះ (bara)

សាច់សាា ខ្នង
(kata-rosu)

shoga-yaki

ton-katsu
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សាច់សរោះ (bara )

(3) លកខែៈននការកាេ់សចញននសាច់មាន់ម៉ុសៗគ្នន  និងម៉ុមមហ បូចមបងប្ែលសម្របើសាច់សនាោះ

សាច់កាេ់ លកខែៈ មហ បូសគ្នល

សាច់សៅល  (momo )

សាច់ម្រកហមប្ែលមានម្រសទាប់ខាល ញ់។ សដ្ឋយមានឆ្អ ឹង

សៅជាប់ វាម្រេូវបានសគសៅថា “ឆ្អ ឹងជំនីេំសនរ”។

សម្របើម្របាស់កន ុងការ ីសាច់ម្រជកូ 

Dongpo (មហ បូចិន) និងកន ុង

មហ បូម ជាសែើម។

*ម្របេព៖ ពី "សសៀវសៅប្ចកថាន ក់ម្របសេេសាច់ - 2015" ("Meat Labeling Handbook - 2015") សដ្ឋយ សមាគម

សហករែ៍ឧសាហកមមសាច់ជប ៉ុនទាងំអស់ (All Japan Meat Industry Cooperative Association)

សាច់ប្ែលមានជាេិខាល ញ់។ សដ្ឋយសារវាជាសាច់ប្ែនលអ

 ែូចសនោះសំបូររស់ជាេិ។ វារាងសវ ិេ សបើស្ៀបនឹងសាច់

ម្រេងូ។

សម្របើកន ុងមហ បូ្ឺរយី គី សាច់

មាន់បំពង និងសាច់មាន់សចៀន

 (kara-age ) ជាសែើម។

ជាសាច់េន់ប្ែលមានម្របូសេអ៉ុនីសហើយមានរស់ជាេិ

រាងសាប។ ជាសាច់កាេ់ប្ែលមានជាេិខាល ញ់ទាប។

សម្របើកន ុងមហ បូសសាា  ឬ ចំហ៉ុយ ជា

សែើម។

ជាសាច់កាេ់ប្ែលមានជាេិខាល ញ់ទាបជាងសគ ជាមួយ

នឹងម្របូសេអ៉ុនីសហើយមានរស់ជាេិសាប។

សាច់សជើង 

(soto-momo )

សាច់សែើមម្រេងូ 

(mune )

សម្របើកន ុងសាច់បំពងរ៉ុំសមៅ និង 

សង់មាស ៉ុេប្ែលមានរស់ជាេិ

នម្រប (chawanmushi ) ជាសែើម។

សាច់គនាល ក់សជើង  

(momo)

សាច់សម្រកាមសាល ប 

(sasami )

សាច់ម្រកហមជាមួយរស់ជាេិម្រសាល។ អាចម្រេវូបានសម្របើ

សៅកន ុងម៉ុមមហ បូសម្រចើនម្របសេេែូចសាច់ប្កង។

សម្របើកន ុងសាច់សចៀន សាច់អំាង 

BBQ (yaki-niku ) និង សាច់

សហមែកសចញពីឆ្អ ឹង ជាសែើម។

មានសភាពេន់ប្ែលមានជាេិខាល ញ់ទាប សហើយមាន

វតីាមីន B1 សម្រចើនជាងសគបនាទ ប់ពីសាច់ចំ កមនង។

សម្របើកន ុងសាច់សចៀន សាច់អំាង 

BBQ (yaki-niku ) និងសាច់សហម

កាេ់សចញពីឆ្អ ឹង ជាសែើម។

សាា ប
(teba)សាច់ត្ទងូ

(mune)

សាច់ពត្ោមសាា ប
(sasami)

សាច់ពលា
(momo)

kara-age

yaki-tori
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សាល ប (teba )

2. ម្របសេេអាហារសម៉ុម្រេ

(1) ប្ ន្កសគ្នលៗរបស់ម្រេី

① ប្េនក ② ម្រពយុមនង ③ ឆ្អ ឹងសំប្ប េ

④ ឆ្អ ឹងែងមល នួ ⑤ គម្រមបម្រសកី ⑥ រនធ ម្រសកី

⑦ ម្រពយុសងខាង ⑧ ម្រពយុឆ្អ ឹងផាល ⑨ ម្រពយុគូេ

⑩ កនទ ុយសំប្ប េ

សម្របើកន ុងសាច់មាន់សចៀន 

(kara-age ) មាន់ម និង សាច់

មាន់អំាង BBQ (yaki-tori ) ជា

សែើម។

*ម្របេព៖ ពី "សសៀវសៅប្ចកថាន ក់ម្របសេេសាច់ - 2015" ("Meat Labeling Handbook - 2015") សដ្ឋយ សមាគម

សហករែ៍ឧសាហកមមសាច់ជប ៉ុនទាងំអស់ (All Japan Meat Industry Cooperative Association)

សមបូ រសរនសម្របូសេអ៉ុនី។
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(2) អាហារសម៉ុម្រេេូសៅ និងសពលប្ែលវាែល់រែូវ

រែូវ អាហារសម៉ុម្រេេូសៅ

“ែល់រែូវ” មានន័យថាជារយៈសពលប្ែលសម្រគឿង្សែូំចជា អាហារសម៉ុម្រេ បប្នល  ឬ ប្ ល្ស ើជាសែើម សថ ិេកន ុងសាថ ន

ភាពលអ ម្រសស់បំ ៉្ុេ សហើយមានរស់ជាេិឆ្ងា ញ់បំ ៉្ុេកន ុងការេេួលទាន។ សៅម្រេង់សនោះ សយើងមំុ្នឹងបងាា ញពីអាហារ

សម៉ុម្រេជប ៉ុនមលោះៗ និងសពលសវលាប្ែលវាែល់រែូវ។

ម្រេីប្ អ្ម (ayu ), មឹកបំពង់ជប ៉ុន (surumeika ), ម្រេីសាឌីនជប ៉ុន (maiwashi ), ម្រេីនសបកាសសោះ

ជប ៉ុន (maaji ), ងាវ (hotate )

រែូវសល ឹកស ើម្រជោុះ

ម្រេី្ូ្េូច (katsuo ), ម្រេីសាម ូង (sake ), ម្រេីបាល ្ូ (sanma ), ម្រេីនសបការ្ំ (masaba )

និទាឃរែូវ

ម្រេីនសបកាជប ៉ុន (sawara ), ម្រេីគល់រាងំ (funa ) ម្រេីជំពូកប្កអកសម៉ុម្រេម្រកហម (madai ), សលៀសស

ម៉ុម្រេ (asar i), សារាយសម៉ុម្រេ (wakame)

រែូវសៅត

*រយៈសពលប្ែលអាហារែល់រែូវអាចម៉ុសៗគ្នន អាម្រស័យសលើេំបន់ និង្លប ោះរល់ននអាកាសធាេ៉ុ។

រែូវរងារ

ម្រេីម័ររ៉ុយ (tara ), ម្រេីស ម្ញបស្រញ្ហជ សជប ៉ុន (hatahata ), នម្រេនសបការ Okhotsk Atka (hokke ), ម្រេី

កំពេសម៉ុម្រេ (fugu ), ម្រេីសអមស ៊ើប្ជកជប ៉ុន (buri ), ម្រេី្ូ្ (maguro ), បងាគ ខាល ជប ៉ុន 

(kuruma eb i), កាត មម្រពិល (zuwai kani ), អយសទ ័រ (kaki )
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3. ម្របសេេបប្នល  និងប្ ល្ស ើ

(1) ម្របសេេបប្នលសគ្នលៗ

ម្របសេេ បប្នលេូសៅ

ការ៉េ៉ុេ សមើម ូក ែំ ូង

នសៃ សកាត បចិន នសៃ សកាត ប មទ ឹមបារាងំ

ប្ ល្ម្រេប់ សប ងសបា ោះ ម្រេសក់

ប្ ល្ស ើ ស្រសត ៊ឺរ ី(ichigo ), ម្រេសក់ម្រសូវ (meron), ឪ ឹក (suika )

ស្រសត ៊ឺរ ី ម្រេសក់ម្រសូវ ឪ ឹក

បប្នលប្ ល្

ប្ ល្ម្រេប់ (nasu ), សប ងសបា ោះ (tomato ), ម្រេសក់ (kyuri ), សមទសសបាល ក (piman ), សម្រមចម្រកហម 

(togarashi ), សពៃ  (kabocha) , សប្ែត កួរ (sayaingen) , សប្ែត កសសៀងសៅកន ុងសម្រសាម 

(eda-mame) , សប្ែត ក្ំ (sora-mame )

នសៃ សកាត បចិន (hakusai ), នសៃ សកាត ប (kyabetsu ), សអពី្ (horenso ), មទ ឹមបារាងំនិទាឃរែូវ 

(negi ), មទ ឹមបារាងំ (tama-neg i), សាឡាែ (retasu ), សល ឹកហវ ីគីជប ៉ុនប្ អ្ម (fuki ),  ផាេ បញ្ច ោះ

មានប្ែលអាចេេួលទានបាន (shungiku ), នសៃសល ឹករ្រ  (mizuna )

បប្នលសមើម

សមើមនសៃ ម្រកហម (daikon ), ការ៉េ៉ុេ (ninjin ), ម្រតាវ (sato-imo ), សមើមនសៃ  (kabu ), សែើមបនាល សអ ិេ 

(gobou ),

សមើម ូក (renkon ), ែំ ូង (jyaga-imo )

បប្នលសល ឹក 

និងសែើម
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(2) រែូវកាលចមបងសម្រមាប់បប្នល  និងប្ ល្ស ើ

សៅម្រេង់សនោះសយើងមំុ្នឹងបងាា ញអនកពីសពលសវលាប្ែលបប្នល  និងប្ ល្ស ើជប ៉ុនមានសៅតាមរែូវ។ 

រែូវ បប្នល  និងប្ ល្ស ើេូសៅ

និទាឃរែូវ

*រយៈសពលប្ែលអាហារមានតាមរែូវអាចម៉ុសៗគ្នន អាម្រស័យសលើេំបន់ និង្លប ោះរល់ននអាកាសធាេ៉ុ។

ម្រេរងំឬសសី (take-no-ko ), ផាេ រ៉ុកខជាេិយកសម្របង (nanohana ), េំរងំបារាងំ (asuparagasu ),

 សប្ែត ក្ំ (sora mame) , ស្រសត ៊ឺរ ី(ichigo)

ម្រេសក់ (kyuri) , សប ងសបា ោះ(tomato), ម្រេសក់ម្រសូវលវ ីង (goya ), សមទសសបាល ក (piman ), ឪ ឹក 

(suika ), ប្ ល្ប្ប ស (momo )

ែំ ូងជាវ  (satsuma-imo ), សៅឡាក់ (kuri ), ្សិេ (shimeji ), សប្ែត កជីងកូ (ginnan ), សសដ្ឋ 

(kaki ), សារ ី(nashi)

សមើមនសៃ ម្រកហម (daikon ), នសៃ សកាត បចិន (hakusai ), ផាេ ខាេ់្សមៀវ, មទ ឹមបារាងំនាទាឃរែូវ 

(negi )

រែូវសៅត

រែូវសល ឹកស ើម្រជោុះ

រែូវរងារ
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Ⅱ． ចំសែោះែឹងប្ ន្កែំសែើរកាននការសរៀបចំមូលែ្
ឋាន



1. សគ្នលបំែងននែំសែើរការសរៀបចំមូលដ្ឋា ន

(1) កិចចការចមបង

“ែំសែើរការសរៀបចំ” មានន័យថា កិចចការសរៀបចំសម្រមាប់ការចំអិន។ កិចចការចមបងៗមានែូចជា៖

(D) ការ្សសំម្រគឿងសែើមបីបប្នថមរស់ជាេិែល់សម្រគឿង្សសំៅ។ 

(2) បញ្ហា ប្ែលម្រេវូកេ់ចំ្ំ

(B) សូមក៉ុបំស ៅ្ យឲ្យមានការសកើនស ើងនូវចំនួនបាក់សេរ ីសៅសពលស វ្ ើការរំលាយអាហារប្ែលកក។ 

ឧទាហរែ៍៖ វ ិ្ សីាស្រសតកន ុងការរំលាយប្ែលម្របសសើរមានែូចជា ការរំលាយកន ុងេូេឹកកក ឬ សៅកន ុងេឹកបងហ រូ។

(A) គែនាពីបរមិាែប្ែលម្រេវូការកន ុងការចមអ ិន។ សហើយែកសចញប្េសម្រគឿង្សកំន ុងបរមិាែប្ែលម្រេវូការ

សចញពីេូេឹកកក ជាសែើម។

(B) ការលាងរបូធាេ៉ុសែើមពីេក់ ្ូលី បាក់សេរបី្ែលប ោះរល់ែល់មន៉ុសស និង អវ ីស្សងសេៀេ ជាសែើម។ ក៏

ែូចជាការសមាល ប់សមសរាគ ម្របសិនសបើចំបាច់។

(C) ការកាេ់របូធាេ៉ុសែើមសៅតាមរបូរាងតាមេម្រមូវការសម្រមាប់ចំអិន (ការសចលប្ ន្កប្ែលមិនអាច

េេួលទានបាន និងការកាេ់សៅតាមេំហំប្ែលងាយម្រសួយេេួលទាន ជាសែើម)។ ក៏ែូចជាការយកប្សបក

សចញ។

អាចនឹងមានបាក់សេរ ីឬសមសរាគម្រសសែៀងគ្នន សនោះសៅកនងសម្រគឿង្សសំៅប្ែលប ោះរល់ែល់ស៉ុមភាពមន៉ុសស។ 

ែូសចនោះសហើយ វាជាសរឿងប្ែលសំខាន់ប្ែលម្រេវូម្របាកែថា ម្របសេេបាក់សេរសីនោះ ឬស្សងសេៀេ មិនម្រេវូមានចំនួន

សកើនស ើងអំ ុងសពលកិចចការសរៀបចំសនាោះស ើយ។ សហើយវាក៏មានសារៈសំខាន់្ងប្ែរ ប្ែលម្រេវូម្របាកែថាអាហារ

មិនបានភាជ ប់ជាមួយសមសរាគតាមរយៈនែរបស់អនក ឬចនឆ្ងន ំង ឬន ទ្ខាងសលើននកប្នលងប្ែលអនកស វ្ ើការ (ការ

ចមលងបនាទ ប់បនស)ំ។ ការប្ថទាជំាពិសសសគួរប្េស វ្ ើស ើងសែើមបីក៉ុឲំ្យមានការចមលងសរាគែល់មហ បូអាហារ សៅសពលវា

បានចមអ ិនរចួ ឬសមាល ប់សមសរាគរចួ។

(A) ែំសែើរការននការសរៀបចំមូលដ្ឋា ន គួរប្េស វ្ ើស ើងឲ្យបានឆ្ងប់ៗបនាទ ប់ពីសម្រគឿង្សបំានយកសចញពីេូ

េឹកកក ឬ េូកាល សស។ 

(A) (B) (C) (D)

(C) ែំសែើរការននការសរៀបចំមូលដ្ឋា នគួរប្េស វ្ ើស ើងសៅសលើន ទ្កប្នលងស វ្ ើការប្ែលបានសរៀបចំជាសម្រសច។ 

សលើសពីសនោះ សមាា រៈស វ្ ើមហ បូប្ែលបានសរៀបចំជាសម្រសច (ម្រជញុ  កំាបិេ ទ្ោះបាយ ជាសែើម) គួរប្េម្រេវូបានសម្របើ

ម្របាស់កន ុងសគ្នលបំែងម៉ុសៗគ្នន ។ ម្របសិនសបើវាពិបាកកន ុងការសរៀបចំសមាា រៈស វ្ ើមហ បូសម្រមាប់សគ្នលបំែងម៉ុ

សៗគ្នន  ម្រគប់សមាា រៈស វ្ ើមហ បូ និង កប្នលងស វ្ ើកិចចការទាងំអស់ (ម្រជញុ កំាបិេ ទ្ោះបាយ ជាសែើម) គួរប្េម្រេវូ

បានសមាអ េឲ្យបានសាអ េលអ  សហើយសមាល ប់សមសរាគសៅសពលប្ែលវាសម្របើម្របាស់រចួ។ សនាោះសយើងអាចសម្របើម្របាស់វា

បានភាល មសម្រមាប់សពលសម្រកាយ។
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2. ែំសែើរការននការសរៀបចំមូលដ្ឋា នសម្រមាប់បប្នល

(1) រសបៀបេូសៅកន ុងការកាេ់បប្នល

(D) ែំសែើរការសរៀបចំមូលដ្ឋា ន និងការបសម្រមើមហ បូអាហារមិនគួរស វ្ ើស ើងកន ុងសពលប្េមួយ កន ុងកប្នលងប្េ

មួយសនាោះស ើយ។

(E) ែំសែើរការសរៀបចំមូលដ្ឋា ន ការចមអ ិន និង ការបសម្រមើមហ បូអាហារមិនគួរស វ្ ើស ើងសៅសពលប្េមួយ សដ្ឋយ

មន៉ុសសប្េមួយសនាោះស ើយ។

ការកាេ់ជាចំសរៀកេូចៗ 

(koguchigiri )

ការកាេ់សលើអងគេ់ម្រេងូ 

(nanamegiri )

ការកាេ់ជាែ៉ុំរាងម៉ុសៗគ្នន  

(rangiri )

ការកាេ់ជាចំសរៀកសរនសស្

សេើងប្វង (sasagaki )

ការកាេ់បប្នលប្ែលប្វង 

សហើយសសត ើង សៅជាចំសរៀ

កមូល និងសសត ើង។

ការកាេ់បប្នលប្វង សហើយស្

សេើងសលើអងគេ់ម្រេងូ។ ការ

ស វ្ ើឲ្យន ទ្ម៉ុមកាេ់្ំ។

ការកាេ់កន ុងេំហំម្របហាក់

ម្របប្ហលគ្នន  ប្េមិនមាន

រាងចាស់លាស់។

ការសម្រចៀកសសត ើងៗែូចសល ឹក

ឬសសី។

ការកាេ់ជាែ៉ុំមូលៗ 

(wagiri )

កាេ់ជារាងរក់ក ត្ ល

ម្រពោះច័នទ  (hangetsugiri )

កាេ់ជារាងសល ឹកសែើមជីងកូ

 (ichogiri )

កាេ់របស់ប្ែលមានរាង

មូលសៅជារាងបួនម្រជងុ។ 

(shikishigiri )

ការស វ្ ើឲ្យន ទ្ម៉ុមកាេ់រាង

មូល សហើយេំហំប ៉ុនៗគ្នន ។

ការកាេ់អវ ីមួយប្ែល

បានកាេ់ជារាងមូល 

(wagiri) សហើយកាេ់រក់

ក ត្ លសេៀេ។

ការកាេ់អវ ីមួយប្ែល

បានកាេ់ជារាងចំែិេ

រក់ក ត្ លម្រពោះច័នទ  

(hangetsugiri) សដ្ឋយ

កាេ់រក់ក ត្ លសេៀេ។

ការកាេ់សម្រគឿង្សសំៅជា

រាងបួនម្រជងុេំហំម្របប្ហល 

3ស.ម

ការកាេ់ជារាងចេ៉ុសកាែ 

(tanzakugiri )

ការកាេ់ជារាងបនទោះកាត

រសគ្នោះ (hyoshigikiri)

ការកាេ់ជាសរៀងចំសរៀក

ប្វងឆ្ងម រ(sengiri )

ការកាេ់ជាចំសរៀកប្វង

ឆ្ងម រេូច(shiraga )

ការកាេ់សម្រគឿង្សកំន ុង

ម្របប្វង 4-5 cm និង

កម្រមាស់  1cm

ការកាេ់សម្រគឿង្សជំារាង

កូនែំបងម្របប្វងម្របប្ហល 

4-5 cm និង 1cm កាសរ

ការកាេ់សម្រគឿង្សជំាសរៀង

ចំសរៀកប្វងឆ្ងម រ

ការកាេ់សម្រគឿង្សជំាសរៀង

ចំសរៀកប្វងឆ្ងម រេូច
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(2) ការការររការប្ម្របពែ៌

(B) ម្រគបសដ្ឋយេឹកអំបិល ៖ សម្រមាប់ប្ ល្សបា ម ប្ ល្សារ ី ជាសែើម។

(C) ម្រគបកន ុងេឹកសមមោះ ៖  សម្រមាប់សែើមបនាល សអ ិេ សមើម ូក ជាសែើម

ការចិេសមបកអវ ីមួយសសត ើ

ងៗ (katsuramuki )

ការហាន់អវ ីមួយសសត ើងៗ

(mijingiri )

ការកាេ់អវ ីមួយជារាងគូប

(sainomekiri )

ការកាេ់អវ ីមួយសសត ើង 

(araregiri )

ការចិេសមបកសសត ើងនន

សមើមនសៃ ម្រកហម ជាសែើម។
ការហាន់សម្រគឿង្សសំសត ើងៗ ការកាេ់ជារាងគូប 1cm

ការកាេ់សៅេំហំមួយ

ប្ែលេូចជាង 

sainomegiri  ប ៉ុប្នត្ំជាង

 mijingiri

ការប្ម្របពែ៌រក់ព័នធនិងការប្ម្របពែ៌ននន ទ្ម៉ុមកាេ់ សហើយជាេូសៅសកើេស ើងសៅសលើបប្នលសៅសពលប្ែលវាបាន

កាេ់រចួ។ វាសកើេស ើងសៅសពលប្ែលសារធាេ៉ុសៅកនងបប្នលមានម្របេិកមមជាមួយអ៉ុកស៉ុបី្សនសដ្ឋយបសងេ ើេបាន

ជាការប្ម្របពែ៌សនោះ។ ការប្ម្របពែ៌អាចការររបានសដ្ឋយអន៉ុវេតន៍តាមវ ិ្ សីាស្រសត ែូចេសៅសនោះ។ វ ិ្ សីាស្រសត នឹង

មានលកខែៈម៉ុសៗគ្នន អាម្រស័យសលើបប្នល។

(A) ម្រគបអាហារសៅកន ុងេឹក (ស វ្ ើប្បបសនោះ វានឹង

មិនប ោះជាមួយអ៉ុកស៉ុបី្សនសនាោះសេ)
៖ សម្រមាប់ែំ ូងជាវ  ែំ ូង និង ប្ ល្ម្រេប់ ជាសែើម។
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3. ែំសែើរការននការសរៀបចំមូលដ្ឋា នសម្រមាប់អាហារសម៉ុម្រេ

(1) វ ិ្ សីាស្រសតកន ុងការយកឆ្អ ឹងម្រេីសចញេូសៅ (sakana no sabakikata (ជាបីចំសរៀក))

(2) ការពែ៌នាសម្រមាប់ម្រេីប្ែលបានស វ្ ើសម្រសច

(A) សៅទាងំមូល ៖  សថ ិនកន ុងសាថ នភាពមិនទាន់ស វ្ ើសហើយ(ប្ែលសៅថា “ម្រេីមូល”)

(B) ស វ្ ើរក់ក ត្ ល ៖  មានប្េសម្រគឿងកន ុងប ៉ុស ណ្ ោះប្ែលម្រេវូបានយកសចញ

(C) ស វ្ ើម្រសាប់ ៖  កាល ម្រសកី និងសម្រគឿងកន ុងម្រេវូបានយកសចញ

(D) បានយកឆ្អ ឹងសចញ

សនោះជាវ ិ្ មួីយកន ុងការែកឆ្អ ឹងម្រេីសចញ។ ែំបូងអនកកាេ់កាល និងយកសម្រគឿងកន ុងម្រេីសចញ។ បនាទ ប់មកអនកសម្របើ

កំាបិេកាេ់តាមឆ្អ ឹងក ត្ ល សហើយកាេ់ជាបីចំសរៀក - ចំសរៀកខាងសឆ្វង ចំសរៀកខាងសាត ំ និងឆ្អ ឹងក ត្ ល។ វ ិ្ ី

សាស្រសត សនោះជាេូសៅសម្របើម្របាស់សម្រមាប់មហ បូសាសឺមី។

មានកាលៈសេសៈជាសម្រចើនប្ែលអាចម្រេវូសម្របើម្របាស់ម្រេីប្ែលស វ្ ើសម្រសចសៅកន ុងសភាជនីយដ្ឋា ន (ជាពិសសស ករែីម្រេី

្ំៗ)។ ម្រេីជាេូសៅម្រេូវបានស វ្ ើសដ្ឋយម្រកមុហ ៉ុនប្កនចន្លិេ្លជល្ល ប ៉ុប្នត ម្រេវូបាន ត្ល់ការពែ៌នាស្សងពីគ្នន  

អាម្រស័យសៅតាមែំ្ក់កាលននការប្កនចនសនោះ។

៖  បប្នថមពីការស វ្ ើម្រសាប់ ឆ្អ ឹងក ត្ ល កនទ ុយ និង ម្រពយុក៏បានយកសចញ្ង

ប្ែរ។

* ចូរកេ់សំគ្នល់ថា ការពែ៌នា និង និយមន័យរបស់វា អាចនឹងប្ម្របម្របួលអាម្រស័យសៅតាមម្រកមុហ ៉ុនប្កនចន

្លិេ្លជល្ល។
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Ⅲ． ចំសែោះែឹងប្ ន្កវ ិ្ ីសាស្រសត ននការសរៀបចំម៉ុសៗ
គ្នន



1. ការចមអនិសដ្ឋយសម្របើកសដៅ

(1) ការចមអ ិន - ជាពិសសសម្រគ្នប់ ៉្ុញ្ញជាេិ(taku )

<ឧទាហរែ៍អាហារប្ែលចមអ ិនសដ្ឋយសម្របើវ ិ្ សីាស្រសត សនោះ>

ការចមអ ិនអងេរស អងេរម្រកហម ជាសែើម។

(2) ការដ្ឋពំ៉ុោះ (yuderu )

សៅកន ុងវ ិ្ សីាស្រសត សនោះ សម្រគឿង្សមំ្រេវូបានដ្ឋក់កន ុងេឹកសៅត ដ្ឋពំ៉ុោះ សហើយចមអ ិនសែើមបីស វ្ ើឲ្យវាេន់។

<ឧទាហរែ៍ននអាហារប្ែលចមអ ិនសដ្ឋយសម្របើវ ិ្ សីាស្រសត សនោះ>

សប្ែត កសសាា រ ែំ ូងសសាា រ ជាសែើម។

(3) ការសចៀន (ageru)

កន ុងវ ិ្ សីាស្រសត សនោះ សម្រគឿង្សមំ្រេវូបានដ្ឋក់កន ុងសម្របងសៅត សែើមបីចមអ ិនវា។

<ឧទាហរែ៍ននអាហារប្ែលចមអ ិនសដ្ឋយសម្របើវ ិ្ សីាស្រសត សនោះ>

ចយ មហ បូរ៉ុំសមៅរបស់ជប ៉ុន (tempura) ែំ ូងបំពង មាន់សចៀន (kara-age) ជាសែើម។ 

កន ុងរយៈសពលយូរ គ៉ុែភាពននសម្របងនឹងធាល ក់ច៉ុោះ។ ម្របសិនសបើអនកសម្របើសម្របងប្ែលមានគ៉ុែភាពអន់ វាអាចបែ្

តាលឲ្យអាហារព៉ុលបាន។ ែូចសនោះ គ៉ុែភាពរបស់សម្របងម្រេវូប្េស វ្ ើការម្រេួេពិនិេយ ម៉ុនសពលសម្របើម្រគប់សពល។ 

ម្របសិនសបើអនកកសដត សម្របងប្ែលមូចគ៉ុែភាព អនកនឹងកេ់សមាគ ល់សឃើញថាវាសចញពព៉ុោះជាសម្រចើន។

ការចមអ ិនមហ បូសដ្ឋយសម្របើកសដត សេល ើង ចំហាយ ឬ អគគ ិសនី ជាសែើម ម្រេវូបានសៅថា "ការចមអ ិនសដ្ឋយសម្របើកសដត ។"  

មានវ ិ្ សីាស្រសតម៉ុសៗគ្នន ននការចមអ ិនសដ្ឋយសម្របើកសដត អាម្រស័យសលើសគ្នលបំែង។

សនោះគឹសំសៅសលើការចមអ ិនអងេរ។ សនោះជាវ ិ្ សីាស្រសតកន ុងចមអ ិនអងេរ។  េឹកម្រេវូបានដ្ឋក់សៅកន ុងអងេរ សហើយេ៉ុកវា

មួយម្រសបក់ សហើយបនាទ ប់ពីអងេរបានបឺេយកេឹកសហើយ វាឆ្អ ិនសហើយ។

សែើមបីបំប្លងជាេិសមៅកន ុងអងេរសៅជាជាេិសមៅអាល់ហាវ  វាម្រេូវប្េចមអ ិនយ ងសហាច្ស់ឲ្យបាន 20 នាេី សៅសី

េ៉ុែាភាព 98℃ ឬមៃស់ជាងសនោះ។

 ភាពហាប់ប្ែន (របូរាង) ននអងេរប្ែលបានចមអ ិននឹងម៉ុសគ្នន អាម្រស័យសលើបរមិាែអងេរ និងេឹកប្ែលបានសម្របើ

សៅសពលចមអ ិន។ ការសម្របើេឹកកាន់ប្េសម្រចើន អងេរនឹងកាន់ប្េេន់ ប្េសបើេឹកមិនម្រគប់ម្រគ្នន់សេសនាោះ នឹងស វ្ ើឲ្យ

បាយរងឹ។ែូចសនោះ សៅសពលចមអ ិនអងេរ វាជាសរឿងប្ែលសំខាន់សដ្ឋយម្រេវូសចោះសមាមាម្រេរវាងអងេរ និងេឹក។

ម្របសិនសបើអនកដ្ឋក់អំបិលសៅកន ុងេឹកដ្ឋពំ៉ុោះ អាហារនឹងមិនប្បកសនាោះសេ។ សហើយម្របសិនសបើអនកដ្ឋក់េឹកសមមោះសៅ

កន ុងេឹកដ្ឋពំ៉ុោះ វានឹងស វ្ ើឲ្យពែ៌ននសម្រគឿង្សទំាងំឡាយកាន់ប្េេល ឺប្ថមសេៀេ។ ម្របសិនសបើអនកដ្ឋក់សូែយូ ម  ៊ើកាបូ

្េសៅកន ុងេឹកដ្ឋពំ៉ុោះ វានឹងស វ្ ើឲ្យពែ៌របស់បប្នលពែ៌នបេងកាន់ប្េសលចសធាល ប្ថមសេៀេ។

ខាល ញ់ប្ែលសម្របើម្រេវូកសដត សៅែល់សីេ៉ុែាភាពម្របប្ហល 180℃ ែូចសនោះអនកម្រេវូម្របយ័េនក៉ុបំ ត្ លស វ្ ើឲ្យរលាក។
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(4) បំពង (itameru)

<ឧទាហរែ៍ននអាហារប្ែលចមអ ិនសដ្ឋយសម្របើវ ិ្ សីាស្រសត សនោះ>

បប្នលបំពង មហ បូប្បបចិនបំពង ស ៉ុេឆ្ងម្រចបល់ (scrambled egg) ជាសែើម។ 

(5) ការសល /រមាា ស់ (niru)

សៅកន ុងវ ិ្ សីាស្រសត សនោះ សម្រគឿង្សមំ្រេវូបានចមអ ិនកន ុងេឹកស ៉ុបសដ្ឋយសម្របើសេ រ េឹកស៉ុអី៉ុវី ឬសម្រគឿង្សមំ្រសសែៀងគ្នន សនោះ។

<ឧទាហរែ៍ននអាហារប្ែលចមអ ិនសដ្ឋយសម្របើវ ិ្ សីាស្រសត សនោះ>

សាច់ និងែំ ូង (nikujaga), រមាា ស់សម្រគៀង្សចំម្រមោុះ (go-moku ni), សមើមបនាល សអ ិេកាប់ (kinpira), រមាា ស់

សាច់ម្រជកូ (buta no kakuni) ជាសែើម។

(3) ការសចៀន (ageru)

វ ិ្ សីាស្រសត សនោះសម្របើសម្របងសៅត បនត ិចសៅកន ុងមទោះឆ្ង ឬឧបករែ៍ម្រសសែៀងគ្នន សនោះ សែើមបីចមអ ិនសម្រគឿង្សបំ្ែលកូរ

ជាមួយគ្នន កន ុងសីេ៉ុែាភាពមៃស់។

ពីសម្ររោះសម្រគឿង្សសំៅម្រសទាប់សម្រៅម្រេូវបានចមអ ិនកន ុងរយៈសពលមល ី វាបានបសងេ ើនរស់ជាេិសដ្ឋយសារកល ិនប្ែលឆ្អ ិន 

សៅមែៈប្ែលប្ ន្កខាងកន ុងសៅប្េរការស់ជាេិបាន។ យ ង្ក៏សដ្ឋយ ម្របសិនសបើអនកមិនបានកសដត មទោះឲ្យក្

សៅសមម្រសប សហើយដ្ឋក់សម្រគឿង្សជំាសម្រចើនបានកន ុងសពលេំ្លគ្នន សនាោះសេ អនកនឹងមិនអាចចមអ ិនអាហារ

បានម្រេឹមម្រេវូសនាោះសេ។ របូរាងននសម្រគឿង្សនឹំងមិនស៉ុគី្នន  សហើយមហ បូនឹងមិនមានរស់ជាេិឆ្ងា ញ់ប្ែរ។ សហើយ

ម្របសិនសបើអនកចមអ ិនអាហារកន ុងរយៈសពលយូរសពក វានឹងសម្របៀបែូចជាមហ បូប្ែល ម សហើយលកខែៈននការចមអ ិន

ប្បបបំពងនឹងម្រេវូបាេ់បង់។

មហ បូជាេូសៅចមអ ិនសៅសីេ៉្ុ ា ភាព 100℃ ប្ែលេឹកស ៉ុបលាយសម្រគឿងព៉ុោះ។ យ ង្ក៏សដ្ឋយ សម្រគឿង្សអំាច

រមាា ស់េិចៗសៅសីេ៉ុែាភាពម្របប្ហល 70～80℃ កន ុងរយៈសពលយូរ ម្របសិនសបើអនកចង់ឲ្យវា ៉្ុយ។

ការរមាា ស់ជាេូសៅស វ្ ើឲ្យសម្រគឿង្សេំន់ សហើយ ៉្ុយកន ុងអំ ុងសពលចមអ ិន។ ចូរកេ់ចំ្ថំា ការរមាា ស់ម្រេីស វ្ ើឲ្យការ

យកឆ្អ ឹងសចញកាន់ប្េងាយម្រសួល សហើយអាចម្រគប់ម្រគងកល ិនបាន។

(4) បំពង (itameru) (5) ការសល /រមាា ស់ (niru)
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(6) ការអំាង/ការែ៉ុេ (yaku)

<ឧទាហរែ៍ននអាហារប្ែលចមអ ិនសដ្ឋយសម្របើវ ិ្ សីាស្រសត សនោះ>

បនទោះសាច់អំាង  ការអំាងប្បបកយូ េូ (saikyoyaki), ការអំាងសាច់ម្របឡាក់េឹកស៉ុអី៉ុវី (teriyaki) ជាសែើម។

(7) ចំហ៉ុយ (musu)

កន ុងវ ិ្ សីាស្រសត សនោះ េឹកបានព៉ុោះ សហើយអាហារម្រេវូបានចមអ ិនសដ្ឋយសម្របើចំហាយេឹកពីការព៉ុោះ។ 

<ឧទាហរែ៍ននអាហារប្ែលចមអ ិនសដ្ឋយសម្របើវ ិ្ សីាស្រសត សនោះ>

សង់មាស ៉ុេរស់ជាេិនម្រប (chawanmushi), គ្នវ (shumai) ជាសែើម។

មានវ ិ្ ជីាសម្រចើនកន ុងការអំាង និងែ៉ុេម៉ុមមហ បូ។ ការអំាងសដ្ឋយសម្របើ្យូ ងជាវ ិ្ មួីយកន ុងចំស្មសនោះ។

ការសម្របើអ ត្ េសេល ើង ឬ សម្របើកសដត សដ្ឋយផាទ ល់ ម្រេវូបានសម្របើម្របាស់សៅសលើសម្រគឿង្សសំៅកន ុងម្របសេេមហ បូម្របសេេសនោះ 

ប្ែលស វ្ ើឲ្យវាយងាយម្រសួលចមអ ិន និងបរសិភាគ។  កល ិនរបស់មហ បូនឹងបសញ្ចញមក ប្ែលស វ្ ើឲ្យអនកេេួលបានកល ិន

អំាង (កល ិន ង ុ យ)។

ម្របសិនសបើសម្រគឿង្សមំ្រេវូបានអំាងពីសលើអ ត្ េសេល ើងសដ្ឋយផាទ ល់ វាម្រេូវបានសគសៅថា "jikabiyaki" (ចមអ ិនសដ្ឋយ

ផាទ ល់) សៅមែៈប្ែលអាហារប្ែលចមអ ិនសលើចនប្ែកកត ី ឬ កន ុងមទោះឆ្ងកត ី ម្រេវូបានសគសៅថា "kansetsu-yaki" 

(ចមអ ិនមិនផាទ ល់)។

វ ិ្ ចីមអ ិនសនោះ អាចឲ្យអនកចមអ ិនមហ បូប្ែលងាយម្រសួលេេួលទានសដ្ឋយមានសំសែើម សហើយេន់ សហើយសម្រគឿង្ស ំ

មិនបានប្បកសាច់។ អនកក៏អាចសម្របើវាសម្រមាប់មហ បូប្ែលមានជាេិេឹកសម្រចើនែូចជា សង់មាស ៉ុេរស់ជាេិនម្រប 

(chawanmushi) ម្របសិនសបើអនកដ្ឋក់សម្រគឿង្សសំៅកន ុងចនម៉ុនស វ្ ើការចមអ ិនវា។

(6) ការអំាង/ការែ៉ុេ (yaku) (7) ចំហ៉ុយ (musu)

កន ុងវ ិ្ សីាស្រសត សនោះ សម្រគឿង្សមំ្រេវូបានចមអ ិនសៅសីេ៉ុែាភាពមៃស់ សដ្ឋយផាទ ល់សលើអ ត្ េសេល ើង ឬ កន ុងចស្រងាេ នអូវនិ 

ជាសែើម។
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2. ការចមអនិសដ្ឋយមិនសម្របើកសដត

(1) ការសរៀបចំ/ការលាយសម្រគឿង្ស ំ(aeru)

សៅកន ុងវ ិ្ សីាស្រសត សនោះ សម្រគឿង្សមួំយចំនួនបានម្រេវូលាយបញ្ច លូគ្នន សៅកន ុងមហ បូមួយម៉ុម។

<ឧទាហរែ៍ននអាហារប្ែលចមអ ិនសដ្ឋយសម្របើវ ិ្ សីាស្រសត សនោះ>

ញុំបប្នល  ញុំែំ ូង េឹកម្រជលក់ ជាសែើម។

(2) ការនចនរបូរាង និងការេ៉ុបប្េង (seikei,totonoe)

<ឧទាហរែ៍ននអាហារប្ែលចមអ ិនសដ្ឋយសម្របើវ ិ្ សីាស្រសត សនោះ>

ែ៉ុំបាយពូន (onigiri) ស ូស៉ុ ីបាយមចប់ (makimono) ជាសែើម។ 

គ៉ុែភាពននមហ បូប្ែលបានសរៀបចំ ឬលាយបញ្ជ លូរចួសហើយ ឆ្ងប់នឹងធាល ក់រសជាេិ្ស់។ សៅកន ុងអាហារម្រជក់

ម្រេសក់ េឹកសមមោះម្រេវូបានសម្របើសែើមបីបញ្ឈប់ការរាលដ្ឋលននចំនួនបាក់សេរ។ី យ ង្ក៏សដ្ឋយ អនកចំបាច់ម្រេវូ

យកចិេតេ៉ុកដ្ឋក់ចំសរោះការសលចសចញជាេិេឹកពីសម្រគឿង្សបំ្ែលលាយគ្នន  ប្ែលអាចស វ្ ើឲ្យធាល ក់ច៉ុោះននកំហាប់

របស់េឹកសមមោះ ប្ែលសនោះស វ្ ើឲ្យវាងាយម្រសួលសម្រមាប់បាក់សេរកីន ុងការរកីរាលដ្ឋល សហើយនំាឲ្យវាមានរស់ជាេិសាប។

 សនោះសំសៅែល់ការសម្របើនែរបស់អនកឬ ឧបករែ៍/បរកិាខ រចមអ ិនមហ បូ សែើមបីស វ្ ើឲ្យសម្រគឿង្សសំចញជារបូរាងប្ែលងាយ

ម្រសួលេេួលទាន (សដ្ឋយមិនមវល់ថាសេើ សម្រគឿង្សមំ្រេវូបានចមអ ិនសដ្ឋយសម្របើកំសៅ ឬក៏អេ់សនាោះស ើយ។)

មហ បូជាេូសៅរមួមាន បាយពូនរាងែ៉ុំមូល (onigiri) ស ូស៉ុ ីនិងបាយមចប់ (makimono) ជាសែើម។ សែើមបីស វ្ ើមហ បូ

ទាងំសនោះសដ្ឋយសម្របើនែ អនកម្រេវូមានជំនាញជាក់លាក់មួយ ប ៉ុប្នត ម្របសិនសបើអនកសម្របើឧបករែ៍ ឬបរកិាខ រស វ្ ើមហ បូ 

សនាោះពួកវាងាយម្រសួលស វ្ ើសនាោះសេ។ សែើមបីស វ្ ើវាជាមួយគ្នន កន ុងសពលប្េមួយ សយើងសម្របើម្របាស់ឧបករែ៍ និងសមាា រៈ

ស វ្ ើមហ បូពិសសស។

ការម្រគប់ម្រគងអនាម័យ និងភាពសាអ េរបស់នែសៅសលើឧបករែ៍ និងសមាា រៈស វ្ ើមហ បូជាសរឿងសំខាន់ សៅសពលពូន

ែ៉ុំបាយរាយមូល (onigiri) ឬ ស ូស៉ុ ីជាសែើម សដ្ឋយសហេ៉ុថាអាហារនឹងម្រេវូបានេេួលទានសដ្ឋយមិនម្រេវូបានឆ្លង

កាេ់ការកសដត  ឬែំសែើរការននការសមាល ប់សមសរាគស ើយ។ ជាពិសសស សៅសពលសរៀបចំមហ បូសដ្ឋយសម្របើនែ អនកគួរ

ប្េម្របាកែថាអនកបានលាងនែបានសាអ េលអ  សហើយសម្របើម្របាស់សម្រសាមនែសបាោះសចលបាន។

"ការចមអ ិនសដ្ឋយមិនសម្របើកសដត " សំសៅែល់ការសរៀបចំអាហារសម្រមាប់ការេេួលទានសដ្ឋយការលាង ឬសមាល ប់សម

សរាគ។ វាមិនម្រេវូបានសម្របើអ ត្ េសេល ើង ឬ កសដត សនាោះសេ សហើយវាម្រេូវបានសគសៅថា "ការចមអ ិនសដ្ឋយមិនសម្របើកម្

សៅ។"

ឧទាហរែ៍៖ - ការលាងសមាអ េ ការសមាល ប់សមសរាគ ការកាេ់បប្នលស្សងៗ និងការលាយបញ្ច លូគ្នន សៅកន ុងញុំបប្នល។

 ការលាយែំ ូងកាេ់ប្ែលបានចំហ៉ុយ ជាមួយេឹកសាឡាែបប្នលសែើមបីស វ្ ើញុំែំ ូង។ ឬក៏មហ បូម្រសសែៀងគ្នន សនោះប្ែរ

 ប្ែលសម្រគឿង្សបំានសរៀបចំជាសម្រសចសៅកន ុងកម្រមិេមលោះ ឬមូលដ្ឋា នស្សងសេៀេ បនាទ ប់ពីម្រេវូបានលាយគ្នន ជាមួយ

េឹកសាឡាែ ឬសម្រគឿង។
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Ⅳ. ចំសែោះែឹងប្ ន្កសមាា រៈចំអិនមហ បូ ម្របដ្ឋប់ម្របដ្ឋ

រសម្របើម្របាស់ និងឧបករែ៍កន ុង ទ្ោះបាយ



1. ឧបករែ៍ចមអនិមហ បូ

(1) ឧបករែ៍ចំចមអ ិនមហ បូចមបង

* ម្របេព៖  កាតា ុកេូសៅននសាជីវកមមតានីកូ (Tanico Corporation)

ចស្រងាេ នហាគ ស ចស្រងាេ ន IH ចស្រងាេ នហាគ ស (សម្រមាប់មហ បូចិន)

សម្របើម្របាស់ហាគ ស់។ ជាឧបករែ៍ចមអ ិន

មហ បូេូសៅ។

សម្របើម្របាស់អគគ ិសនី។ ជាឧបរែ៍ចមអ ិន

មហ បូេូសៅ។

សម្របើម្របាស់ហាគ ស។ ចស្រងាេ នសម្របើសម្រមាប់

ចមអ ិនមហ បូចិន។

ចស្រងាេ នលំហូរចំហាយ ចស្រងាេ នចំហ៉ុយ មា ស៉ុនីសចៀន

ជាចស្រងាេ នសម្របើបានម្រគប់សគ្នលសៅ។ 

គំ្នម្រេវ ិ្ សីាស្រសតចមអ ិនបានសម្រចើនយ ង

 សដ្ឋយរាប់ទាងំការែ៉ុេ ចំហ៉ុយ រមាា ស់

 សសាា រ ជាសែើម។

ឧបរកែ៍ប្ែលចមអ ិនមហ បូប្បបចំហ៉ុយ។ ឧបករែ៍ប្ែលចមអ ិនមហ បូប្បបសចៀន។

ឧបករែ៍ម្រសសុមី មទោះសំប្ប េ ឧបករែ៍ដ្ឋបំាយថេសម្រចើនថាន ក់

ឧបករែ៍សម្របើសម្រមាប់ម្រសសុមី។
ឧបករែ៍ប្ែលសម្របើចមបងសម្រមាប់

មហ បូប្ែលអំាង និងបំពង។
ឆ្ងន ំងដ្ឋបំាយេំហំ្ំ
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*  ម្របេព៖ សគហេំព័រសាជីវកមមហវ ជីូមា ក់ (Fujimak Corporation)

ឆ្ងន ំងដ្ឋបំាយសលើេ៉ុ ឧបករែ៍កសដត បាយ ឧបករែ៍អំាងសាច់

ឧបករែ៍សម្រមាប់ដ្ឋបំាយប្ែលដ្ឋក់

សលើេ៉ុ

ឧបករែ៍សម្រមាប់កសដត បាយប្ែល

ឆ្អ ិនម្រសាប់

ឧបករែ៍ប្ែលសម្របើម្របាស់សម្រមាប់មហ បូ

ប្ែលអំាង

មទោះម ចស្រងាេ នអូវនិម្របេិកមម មទោះបងវ ិល

ឧបករែ៍សម្របើម្របាស់សម្រមាប់ចមអ ិន

កន ុងបរមិាែសម្រចើន។ សម្របើជាចំបង

សម្រមាប់អំាង បំពង និង រមាា ស់។

ចស្រងាេ នអូវនិជាមួយប្មសម្រកវា៉េ េ់សង្

វាក់ជញ្ជ នូ

ឧបករែ៍សម្របើសម្រមាប់ចមអ ិនកន ុង

បរមិាែសម្រចើន។ សម្របើជាចំបង

សម្រមាប់ការបំពង និង រមាា ស់។
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(2) ឧបករែ៍កាល សសចមបងៗ

*  ម្របេព៖  សគហេំព័រសាជីវកមមហវ ជីូមា ក់ (Fujimak Corporation)

េូេឹកកកកាល សស េូេឹកកកកាល សស (សាត យន៍េ៉ុ) េូេឹកកកតំាង

ឧបករែ៍ប្ែលរកាមហ បូអាហារតាមរ

យៈការស វ្ ើឲ្យម្រេជាក់ ឬស វ្ ើឲ្យកក។

េូេឹកកកកាល សសជាមួយន ទ្ខាងសលើ

អាចស វ្ ើការបាន
េូេឹកកកជាមួយនឹងថេតំាង

េូេឹកកកកាល សសែំស ើងបាន មា ស៉ុនីេឹកកក មា ស៉ុនី ល្ ុំមយល់ម្រេជាក់

េូេឹកកកកាល សសេំហំ្ំ។ ប្ ន្កខាង

កន ុងគឺបានបំរក់ស ើងទាងំម្រសងុជា 

េូេឹកកក/េូកាល សស។

ឧបករែ៍្លិេេឹកកក។
ឧបករែ៍ប្ែលស វ្ ើឲ្យអាហារសៅត ច៉ុោះ

ម្រេជាក់បានឆ្ងប់រហ័ស។

មា ស៉ុនីបញ្ច ុ ោះកសដត

ឧបករែ៍ប្ែលបញ្ច ុ ោះសីេ៉ុែាភាព

អាហារប្ែលសៅត បានយ ងឆ្ងប់រហ័ស។

 មានម្របសិេធភិាពខាល ំងជាង មា ស៉ុនី

ល្ ុំមយល់ម្រេជាក់។
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(3) ឧបករែ៍សមាល ប់សមសរាគ និងលាងសមាអ េចនចមបងៗ

*  ម្របេព៖  សគហេំព័រសាជីវកមមហវ ជីូមា ក់ (Fujimak Corporation)

មា ស៉ុនីលាងចនខាន េេូច មា ស៉ុនីលាងចនមានទាវ រ មា ស៉ុនីលាងចនមានសងាវ ក់ជញ្ជ នូ

ឧបករែ៍លាងសដ្ឋយសវ ័យម្របវេត ិនន

បរកិាខ រេូចៗែូចជា សម  សាល បម្ររ 

ចន ប្ករ ជាសែើម។

ឧបករែ៍ប្ែលលាងសដ្ឋយសវ ័យម្របវេត ិ

ននបរកិាខ រខាន េម្យម និងសមាា រៈចំ

អិនមហ បូ។

ឧបករែ៍ប្ែលលាងសដ្ឋយសវ ័ម្របវេត ិ

សលើបរកិាខ រខាន េ្ំ និងសមាា រៈចមអ ិន

មហ បូកន ុងបរមិាែសម្រចើន។

ឧបករែ៍សមាល ប់សមសរាគ

ឧបករែ៍ប្ែលសមាល ប់សមសរាគសលើសមាា

រៈចំអិនមហ បូ និងឧបករែ៍ស្សងៗ

សដ្ឋយសម្របើកមមរសម ី UV និង មយល់សៅត ។
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(4)  ឧបករែ៍ស្សងៗសេៀេ

*  ម្របេព៖  សគហេំព័រសាជីវកមមហវ ជីូមា ក់ (Fujimak Corporation)

ឧបករែ៍សម្រចៀកអាហារ ឧបករែ៍សរៀបចំអាហារខាន េេូច មា ស៉ុនីែំសែើរការអាហារ

ឧបករែ៍ប្ែលសម្រចៀក (កាេ់) សម្រគឿង្ស ំ
ឧបករែ៍េូចប្ែលសម្រចៀក (កាេ់) 

សម្រគឿង្ស ំ

ឧបករែ៍ប្ែលកាប់ និងលាយបញ្ច លូ

គ្នន ននសម្រគឿង្ស ំ

មា ស៉ុនីបកសមបកចំែីអាហារសដ្ឋយ

សវ ័យម្របវេត ិ។

ឧបករែ៍ប្ែលបឺេមយល់សចញពី

កញ្ច ប់សម្រគឿង្ស។ំ

ឧបករែ៍ប្ែលលាងសមាអ េនែរបស់

អនកសដ្ឋយសវ ័យម្របវេត ិ សៅសពលប្ែល

អនកសម្របើម្របាស់វា។

មា ស៉ុនីបកសមបក មា ស៉ុនីបឺេមយល់កន ុងថង់
ឧបករែ៍លាងសមាអ េនែ/ម្រមាមនែ 

សដ្ឋយសវ ័យម្របវេត ិ
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(2)  ឧបករែ៍ និង បរកិាខ រចមអនិមហ បូ

(1) មទោះឆ្ងចំបងៗ និង មទោះស្សងៗសេៀេ

* ម្របេព៖ កាតាល៉ុក  Sugiko Sangyo Co. Ltd.

មទោះឆ្ង មទោះប្បបចិន (មទោះសប កំាង) មទោះប្បបចិន (មទោះគួងេ៉ុង)

មទោះចំសរាោះប្បបចិន ឆ្ងន ំងសល ឆ្ងន ំងរាងស៉ុឡំីាង

មទោះឆ្ង (មទោះ្ឹមេូរា៉េ )
មទោះអាល៉ុយមីញ ូមមានកាច់ (មទោះយូ

គីហីរា៉េ )

ឆ្ងន ំងមាននែកាន់មួយ

ឆ្ងន ំងចំហ៉ុយ(ឆ្ងន ំង) កំសសៀវ
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(2) កំាបិេ និង ម្រជញុចំបងៗ

(3) សមាា រៈ ទ្ ុក និងការអន៉ុវេតន៍ប្ែលរក់ព័នធ

* ម្របេព៖ កាតាល៉ុក  Sugiko Sangyo Co. Ltd.

កំប ៉ុងស៉ុឡំីាង ទ្ោះបាយ
ថាសអំាងសម្រមាប់ស ា្ គ្នរ (ថាស

សម្រមាប់អំាងអាហារ)

កំាបិេ ទ្ោះបាយ (កំាបិេសានេូគ៉ុ) កំាបិេបប្នល កំាបិេសាស៉ុមីី

*កំាបិេសម្រមាប់ចិេបប្នល * កំាបិេសម្រមាប់កាេ់សាស៉ុមីី

កំាបិេបា៉ុ ងំសតាចិន កំាបិេនំប៉ុង័ ម្រជញុ

* កំាបិេសម្របើកន ុងការចំអិនមហ បូចិន * កំាបិេសម្រមាប់កាេ់នំប៉ុង័

* កំាបិេសម្របើម្របាស់កន ុងសគ្នលបំែង

េូសៅ

ថាសសម្រមាប់ែ៉ុេ (ថាសរាងចេ៉ុសកាែ)

ចនម្រក ូង ចនចសម្រមាោះប្ែកអ៉ុែី៉ុ ក ចនចសម្រមាោះផាល សទ ិក
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(4) ឧបករែ៍សំខាន់ស្សងៗសេៀេ

* ម្របេព៖ កាតាល៉ុក  Sugiko Sangyo Co. Ltd.

ប្វកសមល ប្វកសមលចិន ប្វក

ប្វកកូរ ប្វកកូរសលាហៈ ចងេ ឹោះប្វង

ឧបករែ៍វាយស ៉ុេ សំ្ញ់ែួស
េម្រមងសម្រៅ (សម្រមាប់មីជប ៉ុន និង មី

ចិន)

ប្វកបាយ (ពី ម៉ុយី ជីមា ) ប្កវវាល់ សាល បម្ររវាល់
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3. ឧបករែ៍វាស់

(1) ឧបករែ៍សគ្នលៗ

* ម្របេព៖ កាតាល៉ុក  Sugiko Sangyo Co. Ltd.

ជញ្ជ ីងឌីជីថល ជញ្ជ ឹងថលឹងេំងន់ ប្េម ូ ប្ម ម្រេវាស់ឌីជីថល

*វាស់សីេ៉ុែាភាពសន លូកន ុងអាហារ

ប្េម ូ ប្មម្រេវាស់ ប្េម ូ ប្ម ម្រេ
ប្េម ូ ប្ម ម្រេ (សម្រមាប់េូេឹកកក និងេូ

កាល សស)

* វាស់សីេ៉ុែាភាពសន លូកន ុងអាហារ

ឧបករែ៍វាស់សំសែើម ប្េម ូ ប្មម្រេអ៉ុនីស្រហាវ សរ៉េែ នា ិការកំែេ់សមា ង ទ្ោះបាយ

* វាស់សីេ៉ុែាភាពន ទ្ខាងសលើនន

សម្រគឿង្សសំៅ និង អាហារជាសែើម 

សដ្ឋយសម្របើកមមរសម ីអ៉ុនីស្រហាវ សរ៉េែ

*សម្របើសម្រមាប់វាស់សពលសវលាឲ្យបាន

ម្រេឹមម្រេវូ
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Ⅴ． ចំសែោះែឹងប្ ន្កស៉ុមភាព និងស៉ុវេថ ិភាព
ការងារ



1. ស៉ុមភាព និង ស៉ុវេថភិាពការងារសៅកន ុង ទ្ោះបាយ

<ឧទាហរែ៍ននសម្រគ្នោះថាន ក់/ឧបបេត ិសហេ៉ុ)

អគគ ីេ័យ ការចកសចញពី ទ្ោះបាយសដ្ឋយមិនបានបិេចស្រងាេ នហាគ ស

ចំែ៉ុ ចខាងសម្រកាមសនោះមានសារៈសំខាន់កន ុងការសចៀសវាងពីការរងរបួស ឬសម្រគ្នោះថាន ក់ទាងំអស់សនោះ។

(1)  ចូរម្របាកែថាមន៉ុសសម្រគប់គ្នន បានយល់ែឹងពីប្បបបេរកាស៉ុវេថ ិភាពសពញសលញ

(A) ប៉ុគគលិកទាងំអស់ចំបាច់ម្រេវូអន៉ុវេតប្បបបេឲ្យបានម្រេឹមម្រេវូ សែើមបីធានាបាននូវស៉ុវេថ ិភាព

(B) មិនម្រេវូមិនសអើសពើចំសរោះប្បបបេ សដ្ឋយសារប្េអនករវល់ និងយល់ថាវាពិបាកកន ុងការអន៉ុវេតវាសនាោះសេ 

រលាកនែ
ការកាន់មទោះប្ែល ា្ន់ជាងអនកគិេ ប្ែលប ត្ លឲ្យអនកបាេ់លំនឹង សហើយស វ្ ើឲ្យរលាកជាមួយ

សមលសៅត

សេល ើង (ឬ របស់ប្ែលសៅត ខាល ំង) និង កំាបិេជាសែើម ប្េងម្រេវូបានសម្របើម្របាស់កន ុង ទ្ោះបាយជានិចច។ សហើយអនកអាច

នឹងម្រេវូសលើកឧបករែ៍ចមអ ិនមហ បូ ឬ វេថ ុ្ំៗ្ងប្ែរ។ ែូចសនោះសហើយ ល៉ុោះម្រតាប្េប្បបបេននការស វ្ ើការប្ែលបាន

សរៀបចំជាសម្រសច (វន័ិយ) ម្រពមទាងំសសចកត ីជូនែំែឹងពីសម្រគ្នោះថាន ក់ប្ែលអាចសកើេមានម្រេវូបានអសងេេម្រេឹមម្រេវូ វា

អាចមានហានិេ័យននសម្រគ្នោះថាន ក់ ា្ន់ ា្រ ឬ ឧបបេត ិសហេ៉្ុ មួយប្ែលអាចសកើេស ើង។

ការរងរបួស/

ឧបបេត ិសហេ៉ុ
ប៉ុពវសហេ៉ុ

ម៉ុេនែ ការសមល ឹងសមើលសឆ្វងសាត ំសៅមែៈសពលកំព៉ុងហាន់បប្នលជាមួយកំបិេ

រលាកសជើង ការម្របញប់ម្របញល់ ប្ែលស វ្ ើឲ្យកំពប់សម្របងឆ្ងសៅត សលើសជើង

ម្រគិ

ចម្របអប់សជើង
ការរេ់សលើកម្រមាលឥែាសសើម

ការដ្ឋច់ម្រមាម

នែ

ការមិនបានែកប្មសមា ស៉ុីនសម្រចៀកសចញពីម្រពី សៅសពលកំព៉ុងសមាអ េវា។ សហើយការសបើកែំសែើរ

ការឧបករែ៍ សៅមែៈសពលប្ែលអនកកំព៉ុងស វ្ ើការសមាអ េ។

(C) េសងវ ើប្ែលជាការសនន ិដ្ឋា ន ឬការេសសន៍ទាយថា “គួរប្េមិនអីសេ” ឬ “មំុ្គួរប្េមិនអីសេកន ុងការស វ្ ើវា” 

គឹមិនអាចេេួលយកបានស ើយ

(D) សូមក៉ុមំានការស វ្សម្របប្ហសចំសរោះការពិនិេយសលើស៉ុវេថ ិភាព សដ្ឋយសារប្េអនក “សា៉ុ ំនឹងការស វ្ ើកិចចការ

សនាោះ”
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(2) ចូរម្របាកែថាបានរក់ឯកស ា្ នម្រេឹមម្រេវូ

(A) ឯកស ា្ នស វ្ ើស ើងសែើមបីការរររាងកាយពីសម្រគ្នោះថាន ក់ស្សងៗ។

(C) ចូរម្របាកែថាអនករក់សសមលៀកបំរក់ប្ែលម្រេវូនឹងមល នួអនក

(D) មិនម្រេវូសងេេ់េមាន់សលើប្ ន្កខាងសម្រកាយននប្សបកសជើងរបស់អនកសេ។ វាអាចស វ្ ើឲ្យអនកែួលបាន។

(3)  រសបៀបកាន់វេថ ុ ា្ន់

<ឧទាហារែ៍ពីរសបៀបសលើកវេថ ុ ា្ន់>

(A) អងគ ុយសចងសហាងជិេសៅនឹងវេថ ុសនាោះ សហើយកាន់វាឲ្យជាប់

(B) ស វ្ ើមនងឲ្យម្រេង់

(C) សងើបសដ្ឋយសលើកវាស ើងយឺេៗ

(សែើមបីដ្ឋក់វេថ ុច៉ុោះ អន៉ុវេតជំហានបស្រញ្ហច ស់វញិ)

(4)  ការសម្របើម្របាស់រសេោះរ៉ុញ ឬម្រេងុប្ែលអាចផាល ស់េីបាន

យ ង្មិញ ម្របសិនសបើអនកនឹងច៉ុោះជំរាល ឬសម្របើជសែត ើរ សនាោះអនកគួរប្េទាញរសេោះរ៉ុញ/ម្រេងុប្ែលអាចផាល ស់េីបាន

សដ្ឋយម្របងុម្របយ័េនសែើមបីផាល ស់េីវា។ សហើយក៏ម្រេវូសចៀសវាងការដ្ឋក់បនត ុបវេថ ុមៃស់សពក។ ម្របសិនសបើអនកដ្ឋក់បនត ុប

មៃស់សពក វាអាចនឹងមានសម្រគ្នោះថាន ក់ប្ែលសូមបបីប្េការរសងគ ើរប្េបនត ិចក៏ស វ្ ើឲ្យវាធាល ក់ប្ែរ។

(B) លកខែៈពិសសសសម្រមាប់អាវសម្រៅច៉ុងសៅជួនកាលម្រេវូបានស វ្ ើស ើងសែើមបីឲ្យម្របាកែថាវាមិនងាយឆ្ងប

សឆ្ោះជាមួយនឹងសេល ើងសនាោះសេ។ ប៉ុគគលិកមិនគួររក់សសមលៀកបំរក់ស្សងសៅតាមការចង់បានរបស់មល នួ

សនាោះស ើយ។

ការកាន់វេថ ុប្ែល ា្ន់ដ្ឋក់សមាៃ ្សលើមនងរបស់អនក។ ជាេូសៅ អនកមិនគួរកាន់វេថ ុប្ែលមានេមាន់ ា្ន់ជាង 

35-40% ស្ៀបនឹងេមាន់របស់អនកសនាោះស ើយ។ ម្របសិនសបើអនកចំបាច់ម្រេវូសលើកេមាន់ប្ែល ា្ន់ជាងការកំែេ់សនោះ

 សូមសម្របើគ្នន ពីរនាក់សែើមបីសលើកវា។ ម្របសិនសបើវេថ ុអាចប្បងប្ចកបាន សហើយអាចជញ្ជ នូបានសដ្ឋយគ្នម នបញ្ហា អវ ី

សនាោះសេ សនាោះសូមស វ្ ើការប្បងប្ចកវា សហើយជញ្ជ នូវាជាសម្រចើនបនទ ុក។

សៅសពលចក់បំសពញមទោះ ឬ ឆ្ងន ំងស ៉ុបជាមួយសារធាេ៉ុរាវ (ែូចជាសមល ជាសែើម) សូមបំសពញវាម្របប្ហលជា 80% 

មកែល់ខាងសលើ សដ្ឋយមិនសៅសកៀកនឹងមាេ់ខាងសលើ។ សបើមិនែូចសនោះសេ អនកអាចនឹងរលាកម្របសិនសបើសារ

ធាេ៉ុរាវកំពប់ ឬខាទ េម្របសិនសបើវាកំព៉ុងសៅត ។

សៅសពលសម្របើម្របាស់រសេោះរ៉ុញ/ម្រេងុប្ែលអាចផាល ស់េីបាន សែើមបីផាល ស់េីវេថ ុប្ែល ា្ន់ វាអាចពិបាកកន ុងការម្រគប់ម្រគង

ម្របសិនសបើអនកទាញវាសំសៅមកមល នួអនក។ អនកក៏ម្របប្ហលជានឹងមិនអាចសឃើញឧបសគគប្ែលសៅខាងសម្រកាយអនក

សនាោះសេ ែូសចនោះចូរម្របាកែជានិចចថាម្រេវូរ៉ុញរសេោះ/ម្រេងុប្ែលផាល ស់េីបានប្បរសចញពីរបូអនក។
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(5) ទ្ោះបាយសង ួេ

“ ទ្ោះបាយសង ួេ” មានន័យថាកម្រមាលឥែា ទ្ោះបាយគួរប្េសង ួេជានិចច។

2. ការសម្របើម្របាស់ឧបករែ៍ សមាា រៈ និង បរកិាខ រចមអនិមហ បូ

(1) ការសម្របើម្របាស់មា ស៉ុនីសម្រចៀក

<បញ្ហា ចមបងៗកន ុងការកេ់ចំ្សំៅសពលសម្របើម្របាស់ឧបករែ៍>

(A) ក៉ុចំកសចញពីប្នលងប្ែលឧបករែ៍កំព៉ុងម្រេវូបានសម្របើម្របាស់ សៅសពលកំព៉ុងស វ្ ើការជាមួយវា។ 

<បញ្ហា សំខាន់ៗកន ុងការកេ់ចំ្សំៅសពលលាងឧបករែ៍>

(A) បិេឧបករែ៍

(B) ែកឌ៉ុយសចញពីម្រពីសេល ើង

(C) ចូរម្របាកែថាប្ ល្កំាបិេកាេ់ ប់វលិម៉ុនសពលស វ្ ើការសលើវា។

ម្របសិនសបើកម្រមាលឥែាសសើម វាអាចនិងមានសម្រគ្នោះថាន ក់សដ្ឋយការរអិល។ ភាពសសើមអាចនឹងស វ្ ើឲ្យមានកំសែើន

បាក់សេរ ីនិង្សិេ។ សនោះជាបញ្ហា គ្នម នអនាម័យ ប្ែលការសកើនស ើងននចំនួនបាក់សេរ ីនិង្សិេសៅកន ុង ទ្ោះបាយ

អាចនឹងបំព៉ុលែល់អាហារ។

ែូចសនោះសហើយ ទ្ោះបាយប្ែលសង ួេមិនម្រេឹមប្េម្របកែបាននូវស៉ុវេថ ិភាពរបស់ប៉ុគគលិកស វ្ ើការសនាោះសេ ប្េប្ថមទាងំ

បសងេ ើេបាននូវបរសិាថ នប្ែលមានអនាម័យសេៀេ្ង។

ការសម្របើម្របាស់ឧបករែ៍ប្ែលមានម៉ុមម៉ុេម្រសួចប្ែលវលិមិនបានម្រេឹមម្រេវូ ែូចជាមា ស៉ុនីសម្រចៀក ឬមា សីនែំសែើរ

ការអាហារ ជាសែើម អាចនំាឲ្យមានសម្រគ្នោះថាន ក់ ា្ន់ ា្រ។ សែើមបីការររសម្រគ្នោះថាន ក់ វាជាសរឿងចំបាច់ប្ែលមន៉ុសស

ម្រគប់គ្នន យល់ចាស់ពីប្បបបេបំសពញការងារបានម្រេឹមម្រេវូ ែូចជា វ ិ្ សីាស្រសត សម្រកើនរំលឹក “ការចងអ ុលបងាា ញ និង 

ការប្ម្រសកម្របាប់” ជាសែើម។ នរ្ប្ែលបានសម្របើឧបករែ៍សនោះ្ងប្ែរ គួរប្េេេួលបានការបែត ុ ោះប ត្ ល និង

ការអន៉ុវេតន៍ឲ្យបានសមម្រសប។

(B) ម្របសិនសបើអនកចកសចញពីឧបករែ៍ ចូរម្របាកែជានិចចថាវាម្រេូវបានបិេ សហើយឌ៉ុយម្រេវូបានែកសចញពី

ម្រពីសេល ើង។

(D) ម្របសិនសបើមានឧបករែ៍ស៉ុវេថ ិភាពប្ែលអាចសម្របើម្របាស់បាន សូមសម្របើវាម៉ុនសពលសដ្ឋោះប្ ល្កាេ់សែើមបីលា

ង។

(C) គ្នម នលកខមែឌ្មួយប្ែលអនកម្រេវូយកនែរបស់អនកដ្ឋក់កន ុងឧបករែ៍សៅសពលប្ែលវាកំព៉ុងែំសែើរ

ការសនាោះស ើយ។
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(2) ការសម្របើម្របាស់កំាបិេ

(3) ការសម្របើម្របាស់ឧបករែ៍ និង បរកិាខ រស្សងសេៀេ

3. ការសម្របើម្របាស់បរកិាខ រ និង ឧបករែ៍

(1) ការសម្របើម្របាស់ចន សាល បម្ររ ប្កវ ជាសែើម

(2) ការសម្របើម្របាស់សាប ូ  និង ភាន ក់ងារកមាច េ់សមសរាគ

ចូរកេ់ចំ្ំ្ ងប្ែរថាការបាញ់ជាេិអាល់ក៉ុលសៅសពលលាយជាមួយេឹក គឺមិនមានម្របសិេធភិាពសេ។ ចូរម្របាកែ

ថាម្រេវូជូេសំសែើមឲ្យសង ួេសិន ម៉ុនសម្របើម្របាស់វា។ សហើយមា ងវញិសេៀេ ការបាញ់អាល់ក៉ុលមិនគួរស វ្ ើស ើងសៅជិេ

អ ត្ េសេល ើងសនាោះសេ។ អាល់ក៉ុលអាចនឹងឆ្ងបសឆ្ោះជាមួយសេល ើង។

ម្របសិនសបើអនកកំព៉ុងសម្របើម្របាស់កំាបិេ ទ្ោះបាយ ចូរម្របាកែថាអនកសផាត េសលើការងាររបស់អនក សហើយមិនម្រេវូសមើល

សឆ្វង សាត ំ ឬ គិេពីសរឿងស្សងស ើយ។ សហើយម្របសិនសបើអនកសែើរច៉ុោះស ើង ជាមួយនឹងកំាបិេ ចូរម្របាកែថាអនកម្របាប់

អនកស្សងសេៀេប្ែលសៅប្កបរអនកឲ្យបានែឹង សដ្ឋយប្ម្រសកថា “មំុ្មានកំាបិេសៅនែ” ឬ ក៏និយយអវ ីមួយម្រស

សែៀងគ្នន សនោះ។

វាជាសរឿងប្ែលសម្រគ្នោះថាន ក់ប្ែលេ៉ុកកំាបិេសចលសលើកប្នលងស វ្ ើការងារសៅសពលអនកសម្របើវាសហើយ។ សៅសពលប្ែល

អនក ប់សម្របើវា ចូរម្របាកែជានិចចថាអនកលាងវា សហើយដ្ឋក់វាសៅេីតំាងសែើមរបស់វា។

ចូរម្របាកែថាអនកអន៉ុវេតតាមែំសែើរការ និង ប្បបបេការងារប្ែលបានកំែេ់សៅសពលសម្របើម្របាស់ឧបករែ៍/បរក្ិ

ខារ។ ម្របសិនសបើមានសសៀវសៅប្ែនំា ចូរម្របាកែថាអនកអានវាម៉ុនស វ្ ើការសម្របើម្របាស់ឧបករែ៍/បរកិាខ រ។

ចន សាល បម្ររ ប្កវ ជាដ្ឋសែើមសនោះ ស វ្ ើពីសារធាេ៉ុែូចជាក៉ុមាការេ័ែឌ  ឬ កញ្ច ក់ ប្ែលមានភាព្ន់ម៉ុសៗគ្នន ។  

ែូចសនោះ ម្របសិនសបើអនកលាងវាជាមួយគ្នន  វាអាចបាក់ប្បក ឬសម្របោះ ែូចសនោះអនកគួរប្េលាងម្របសេេម៉ុសៗគ្នន

សដ្ឋយប្ កពីគ្នន ។ សូមក៉ុសំម្របើម្របាស់ចន សាល បម្ររ ប្កវ ជាសែើមសនោះឲ្យសសាោះ ម្របសិនសបើវាមានប្បកបនត ិចបនត ចួ ឬ

សម្របោះម្រសំា។

ចូរពិនិេយសដ្ឋយម្របងុម្របយ័េនថាមិនមានបំប្ែកសចញពីចន ប្ករ ជាសែើមប្ែលបានបាក់ប្បកសនោះ សៅកន ុងចន

 ប្កវ ស្សងសេៀេប្ែលសៅប្កបរសនាោះស ើយ។ ម្របសិនសបើការម្រេួេពិនិេយមិនបានស វ្ ើស ើងសនាោះសេ សូមក៉ុសំម្របើម្របាស់

ចន ប្កវជាសែើម ប្ែលដ្ឋក់សៅជិេគ្នន សនោះឲ្យសសាោះ។

សាប ូ  និង ភាន ក់ងារសមាល ប់សមសរាគជាសម្រចើន ចំបាច់ម្រេវូស វ្ ើការលាយេឹកសៅតាមកំហាប់ប្ែលម្រេឹមម្រេវូសមម្រសប

របស់វា។ ការប្ែនំាគួរប្េម្រេវូបានដ្ឋក់បងាា ញសៅេីតំាងប្ែលងាយម្រសួលសឃើញ ែូចសនោះមន៉ុសសម្រគប់គ្នន អាចស វ្ ើ

ការសផាត េអារមមែ៍បានម្រេឹមម្រេវូ។ ការយកចិេតេ៉ុកដ្ឋក់គួរប្េស វ្ ើស ើង សម្ររោះការលាយមិនបានម្រេឹមម្រេវូអាចបែ្

តាលឲ្យនែសម្រគើម សហើយកាល យជាភាពមិនអាចសសម្រមចបាននូវការការររពីការសមាល ប់សមសរាគកន ុងកម្រមិេ្មួយ។

ម្របសិនសបើចន សាល បម្ររ ប្កវ ជាសែើមសនោះ បានដ្ឋក់បនត ុបមៃស់សពក វានឹងមិនមានលំនឹងសនាោះសេ។ សហើយវានឹង

ងាយម្រសួលែួល្ស់។
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4. វ ិ្ ីសាស្រសតការររពីសេល ើងសឆ្ោះ

(1) វ ិ្ សីាស្រសតការររសេល ើងសឆ្ោះជាក់លាក់

<ការជក់បារ>ី

<ឧបករែ៍ប្ែលសម្របើម្របាស់សេល ើង>

(A) សូមក៉ុចំកសចញពីកប្នលងប្ែលអនកកំព៉ុងប្េសចៀនអវ ីមួយឲ្យសសាោះ។

(D) សម្របងប្ែលសចល គួរប្េដ្ឋក់កន ុង ៉្ុងប្ែលមានគម្រមប សហើយេ៉ុកឲ្យឆ្ងា យពីសេល ើង។ 

<បរកិាខ រអគគ ិសនី>

(A) ក៉ុបំ ោះរល់ឧបករែ៍អគគ ិសនីសៅសពលប្ែលនែសសើម។

(B) សៅសពលប្ែលែកឌ៉ុយសចញ សូមកាន់កាលឌ៉ុយ សហើយមិនម្រេវូទាញសដ្ឋយកាន់ប្មសសេ។

(C) បិេឧបករែ៍ សៅសពលប្ែលអនកបញ្ច ប់ការសម្របើម្របាស់វា។

(D) ម្របសិនសបើប្មសមានការដ្ឋច់រប្ហក សូមក៉ុសំម្របើម្របាស់ឧបករែ៍។

(E) ចូរម្របាកែថា មិនមាន្ូលីកកសទ ោះសៅកប្នលងប្ែលឌ៉ុយ និងម្រពីេភាជ ប់ជាមួយគ្នន សនាោះសេ។ 

ជា្មមតាសេល ើងម្រេវូបានសម្របើម្របាស់សៅកន ុងការងារ ទ្ោះបាយ (យ ង្ក៏សដ្ឋយ មិនសំសៅែល់ ទ្ោះបាយប្ែលបានសម្របើ

ម្របព័នធអគគ ីសនីទាងំម្រសងុសនាោះស ើយ)។ ម្របសិនសបើសេល ើងម្រេវូបានសម្របើម្របាស់មិនបានម្រេឹមម្រេវូសេ វាអាចប ត្ លឲ្យសកើេ

មានអគគ ិេ័យ។ សលើសពីសនោះសេៀេ វានឹងស វ្ ើឲ្យសេញៀវ និង ប៉ុគគលិកសៅកន ុងសភាជនីយដ្ឋា នសថ ិេកន ុងភាពសម្រគ្នោះថាន ក់។

សយើងចំបាច់ម្រេវូយកចិេតេ៉ុកដ្ឋក់ពីសារៈសំខាន់ននការស វ្ ើការជាមួយសេល ើង សម្ររោះឧបបេត ិសហេ៉ុអាចសកើេមានស ើង

សដ្ឋយសារប្េការស វ្សម្របប្ហសប្េបនត ិច ឬ ភាពមិនហម េ់ចេ់នឹងការងារ។ ម្របសិនសបើអនកកំព៉ុងសម្របើម្របាស់សេល ើង វាជា

សរឿងមិនម្រេឹមម្រេវូសេប្ែលអនកចកសចញពីេីតំាងសនាោះ។

(A) ការជក់បារគួីរប្េស វ្ ើស ើងសៅកប្នលងប្ែលបាន ត្ល់ជូនសៅកប្នលងអនកជក់បារ ីសៅខាងសម្រៅ ទ្ោះបាយ។ 

វាជាសរឿងចំបាច់ប្ែលកប្នលងអនកជក់បារមី្រេវូបានសរៀបចំឲ្យបានម្រេឹមម្រេវូ។

(B) កនទ ុយបារ ីនិងស ើគូស គួរប្េសចលសៅកន ុង ៉្ុងពិសសស (មានគម្រមបបិេជិេ) ប្ែលមានេឹកកន ុងសនាោះ។

 ៉្ុងគួរប្េម្រេវូបានលាងសមាអ េ សហើយេឹកគួរប្េម្រេវូបានបត រូសរៀងរាល់នថា (វាគួរប្េម្រេវូបានពិនិេយសៅច៉ុង

សមា ងសម្រមាកពីស វ្ ើការងារ)។

(B) ចូរម្របាកែថាបរសិវែសៅជ៉ុំ វញិចស្រងាេ នហាគ ស មានរសបៀបសរៀបរយ សហើយមិនេ៉ុកវេថ ុប្ែលងាយឆ្ងបសឆ្ោះ

ជិេសៅនឹងសេល ើងសនាោះស ើយ។

(C) កំប ៉ុងបាញ់ប្ែលងាយឆ្ងបសឆ្ោះ មិនម្រេវូដ្ឋក់សៅកប្នលងប្ែលមានសីេ៉ុែាភាពមៃស់ ែូចជាសៅសម្រកាម

ពនល ឺនថា ឬ សៅជិេសេល ើងសនាោះសេ។
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(2) ការពនលេ់សេល ើង

<រសបៀបសម្របើម្របាស់ ៉្ុងពនលេ់អគគ ិេ័យ>

(A) ែកមជ ុលស៉ុវេថ ិភាពសចញ។

(B) េម្រមង់កាលសៅកាន់ម្របេពអគគ ិសេ័យ

(C) ម្រចបាច់ែងឲ្យខាល ំង។

ចូរពនលេ់សេល ើងប្ែលសកើេមានសៅសពលប្ែលមានការឆ្ងបសឆ្ោះភាល មៗ។ ចូរពិនិេយជាសេៀងទាេ់នូវេីតំាងរកា ៉្ុង

ពនលេ់អគគ ិសេ័យ។

យ ង្ក៏សដ្ឋយ អនកគួរប្េសចញពីេីតំាងប្ែលសកើេសហេ៉ុភាល មកន ុងករែីប្ែលមានអគគ ិេ័យឆ្ងបសឆ្ោះខាល ំង 

(កប្នលងប្ែលសេល ើងសឆ្ោះែល់ពិដ្ឋន ជាសែើម)។
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សហើយជាថមីមតងសេៀេ សយើងមំុ្សូមប្ថលងអំែរគ៉ុែែល់មន៉ុសសម្រគប់គ្នន ប្ែលបានចូលរមួបសងេ ើេឲ្យមានឯកសារសនោះស ើង។  

　< សសចកត ីសនន ិដ្ឋា ន >

　ម្រកមុហ ៉ុនសភាជនីយដ្ឋា ន សមាគមសភាជនីយដ្ឋា ន និងអនកចូលរមួស្សងសេៀេប្ែលធាល ប់សិកាប្ ន្កសភាជនីយដ្ឋា ន 

បានរមួគ្នន បសងេ ើេឯកសារសនោះស ើងសត ីពីពី "ការសរៀបចំអាហារ និងសេសជជៈ" ប្ែលម្រេវូបានចងម្រកងសដ្ឋយ សមាគមសស

វាកមមមហ បូអាហារជប ៉ុន។

ប្មមិនា ឆ្ងន ំ 2019

សមាគមសសវាកមមមហ បូអាហារជប ៉ុន



■　ការរកាសិេធិ

■　េំែរភាជ ប់

■　ការែកម្រសង់ជាម្របេពសែើម

・ ម្របសិនសបើអនកសម្របើម្របាស់មល ឹមសារននឯកសារសនោះ សូមស វ្ ើការែកម្រសង់វាជាម្របេពសែើម។

■　ការបែិសស្ន៍

・ មល ឹមសារននឯកសារសនោះ អាចនឹងផាល ស់បត រូ ែូរទាងំម្រសងុ ឬ ែកសចញសដ្ឋយមិនមានការជូនែំែឹង។

・សមាគម នឹងមិនេេួលម៉ុសម្រេវូចំសរោះេសងវ ើ្ មួយប្ែលស វ្ ើស ើងសដ្ឋយអនកសម្របើម្របាស់ សៅសពលអន៉ុវេតមល ឹម

សារននឯកសារសនោះស ើយ (សដ្ឋយរាប់ទាងំ ការសម្របើម្របាស់ព័េ៌មានប្ែលបានប្កប្ម្រប ឬ ការស វ្ ើការសលើវាប្ែលប្ អ្ក

សលើមល ឹមសារននឯកសារសនោះ្ងប្ែរ)។

　< ចំែ៉ុ ចគួរកេ់ចំ្ ំ>

・ ការរកាសិេធសិម្រមាប់ “ឯកសារសិកាសម្រមាប់ការស វ្ ើសេសត វាស់សទ ង់ជំនាញសម្រមាប់វស័ិយសសវាកមមមហ បូអាហារ" 

ជាកមមសិេធរិបស់សមាគមសសវាកមមមហ បូអាហារជប ៉ុន (ប្ែលចប់ពីម្រេង់សនោះសៅ នឹងសៅថា “សមាគម”)។

សៅសពលសម្របើម្របាស់ឯកសារសនោះ វាជាេំនួលម៉ុសម្រេវូរបស់អនកសម្របើម្របាស់កន ុងការស វ្ ើការបញ្ហជ ក់ពីមល ឹមសារ្មួយ

ប្ែលម្រេវូបានរកាសិេធសិនោះសៅកាន់ភាគីេីបី។ ចូរកេ់ចំ្ំ្ ងប្ែរថា មល ឹមសារទាងំសនោះ ម្រេវូបានែកម្រសង់ ឬ ស វ្ ើ

ការសលើកមកជប្ជកសៅកន ុងម្របេពសែើមជាមួយការអន៉ុញេិននភាគីេីបី សែើមបីបងាា ញ ឬ សសន ើ (សដ្ឋយផាទ ល់ ឬ

សដ្ឋយម្របសយល) ថាភាគីេីបីជាមាច ស់សិេធ។ិ

・ អនកមិនចំបាច់ម្រេវូការការអន៉ុញេិពីសយើងមំុ្សៅសពលដ្ឋក់េំែរភាជ ប់ ប ៉ុប្នតសូមបងាា ញយ ងចាស់ថា េំែរ

ភាជ ប់សនោះគឺសៅកាន់ “សគហេំព័ររបស់សមាគមសសវាកមមមហ បូអាហារជប ៉ុន”។

・ ម្របសិនសបើអនកស វ្ ើការប្កប្ម្រប ឬ ែំសែើរការសៅសលើមល ឹមសារននឯកសារសនោះ សូមស វ្ ើការេេួលសាគ ល់សលើសសចកត ី

ពិេននការបប្នថមសៅសលើការែកម្រសង់ជាម្របេពសែើមសនោះ (ែូចប្ែលបានរា៉េ យរា៉េ ប់ខាងសលើ)។  សលើសពីសនោះសេៀេ 

រាល់ព័េ៌មានប្ែលអនកបានស វ្ ើការប្កប្ម្រប ឬ ស វ្ ើការសលើសនោះ មិនគួរច៉ុោះ្ាយ ឬ សម្របើម្របាស់កន ុងម្រេង់ម្រទាយប្ែល

បងាា ញថាវាម្រេូវបានបសងេ ើេស ើងសដ្ឋយសមាគមសនាោះស ើយ។


