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37
 ទឡហីករណ៍គាតំទសំបណើ តបជាមតិ  បលខ 37 

 ការប្្ើយបែិបសធបលើទឡហីករណ៍គាតំទភេសំបណើ តបជាមតិ បលខ 37 

សំបណើ តបជាមតិ 37 េិយត្កម្មអំពី “សិទ្ធិបែើម្ែីរឹង” គឺពិតជាដផេការ្បោកមយួ 
បោរបពញបោយការបលើកដលងចបំោះ អ្កទទួលោេផលតបបោជេពិ៍បសស េិង 
តំភលលាកោ់ងំសំរាប ់អ្កបតបើោតស់េិងអ្កបងព់េ្ធ។

សំបណើ តបជាមតិ 37 បលើកដលង ទរឹកបោះបគា ឈសី្ស េិង ស្ចព់ីតតមរូវការ ឲ្យបិទ 
ស្្កប ្្ម ះ។ វាបលើកដលងតស្បបៀរ ស្ទោំងំោយជលូរ តស្ អាហារដែលោេលកប់ៅ តាម 
បភាជេីយោឋា េ េិងអាហារបផ្សងបទៀតដែលមាេស្រធាតុដកដតបពេ្ធុ។ 

តាមពិត វាបលើកដលងពីរភាគបីភេម្លូបអាហារដែលពលរែឋារែឋា កាលីហ្័រញ៉ា  បតបើតោស់ - 
រមួមាេផលិតផលដែលផលិតបោយតករុមហុ៊េ ដែលផ្ល់ថវកិាែល់យុទ្ធនាការសំបណើ តបជា
មតិ 37។

បបងកើតឲ្យមាេបណ្រឹ ងទារយកតោកថ់្មី
សំបណើ តបជាមតិ 37 តតរូវោេសរបសរបោយបមធាវជីេំុំជតមះដែលជំនាញ ខាងការ 

ោកោ់ក្យបណ្រឹ ងតបឆាងំេរឹងអាជីវកម្មនានា។ វាបបងកើតតបប្ទ ថ្មីមយួ ភេបណ្រឹ ងទារ
 យកតោកដ់ែលអេុញ្ញា តឲ្យបមធាវទីាងំឡាយអាច ប្រឹងអ្កចំការ អ្កលកឥ់វា៉ាេ ់េិងតករុម 

ហុ៊េម្លូបអាហារ - បោយគា្ម េ ្ស្ុតាងភេការរបំលា្បំោេ ឬការបំផ្្ញបឡើយ។
 អ្កបតបើតោស់េរឹងទទួលោេេលូវពត័ម៌ាេដែលបធ្ើឲ្យយល់ខុស។
មាេការសិកសាជាលក្ខណៈវទិយាស្សស្ជាង 400 ោេបង្ាញពីចំណី 

អាហារដែលោេបធ្ើបោយវសិ្កម្មពេ្ធុ គឺមាេសុវត្ិភាព។ អង្គការ 
សុខភាពនាមំុខបគនានាែលូចជា 
សមាគមបវជ្ជស្សស្អាបមរកិ អង្គការ សុខភាពពិ្ពបលាក បណិ្តសភាជាតិដផ្កវទិយា

 ស្សស្ អ្កវទិយាស្សស្ ដែលោេឈះ្រង្ាេណ់លូ ដបល៊ 24 នាក ់េិងរែឋាោលតគបត់គង 
ខាងចំណីអាហារ េិងឱសថសហរែឋាអាបមរកិ កយ៏ល់តសប។

“មេិមាេយុត្ិកម្មដផ្កវទិយាស្សស្សតមាបក់ារបិទស្្កពិបសសបៅបលើចំណី
 

អាហារផលិតតាមការដកភច្ជីវស្សស្បឡើយ” - សមាគមបវជ្ជស្សស្អាបមរកិ
តំភលកាេដ់តខ្ពស់សំរាបអ្់កបតបើោតស់េិងអ្កជាបព់េ្ធ
ការសិកសាបង្ាញថា បោយការបង្ខំឲ្យផលិតផលចំណីអាហារទលូបៅ ជាបតចើេ 

មាេការបវចខ្ចបឬ់បធ្ើបឡើងវញិជាមយួបតគឿងផ្សតំំភលកាេដ់តភថ ្សំបណើ តបជាមតិ 37 េរឹងបធ្ើ 
ឲ្យតគរួស្ររែឋាកាលីហ្័រញ៉ា កំរតិមធ្យម ចំណាយលុយរាបរ់យែុល្ារបដេ្មក្ុងមយួឆ្ា ំសំរាបប់តគឿងបទស។

ការវភិាគផលប៉ាះោល់ស្របពើពេ្ធរបស់រែឋាជាផ្លូវការ សេ្ិោឋា េថាការចាត ់ដចង 
 ការោិ ល័យធិបបតយ្យ េិងោក្យបណ្រឹ ងេរឹងបធើ្ឲ្យមាេការចំណាយ ែល់អ្កបងព់េ្ធ រាបល់ាេ 

ែុល្ារ។
សលូម្អី្កផ្ល់ថវកិាែធ៏ំបំផុតរបស់សំបណើ តបជាមតិ 37 ស្រភាពថា វា “េរឹងជា 

សុបិេអាតកកម់យួខាងការបរៀបចំទីកដេ្ងដែលមាេតំភលភថ្។”
សំបណើ តបជាមតិ 37 គឺជាល្ចិកលបោកេិងមាេតំភលភថ្មយួ។
បោះបឆ្ាត បទ!
www.NoProp37.com
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DR. HENRY I. MILLER, នាយកស្្បេិក 
ការោិល័យជីវបបច្ចកវទិយាភេរែឋាោលតគបត់គងចំណីអាហារេិងឱសថ
TOM HUDSON, នាយកតបតិបត្ិ
គណៈកម្មការការោរអ្កបងព់េ្ធរែឋាកាលីហ្័រញ៉ា

ោទ/ចាស គាតំទសំបណើ តបជាមតិ បលខ 37 - ពីបតោះអ្កគួរមាេសិទ្ធិែរឹងអំពីអ្ីដែលបៅក្ុ
ងចំណីអាហាររបស់អ្ក។

ការបោះបឆ្ាតោទ/ចាស បលើសំបណើ តបជាមតិ 37 មាេេយ័ 3 ោ៉ា ង ៖
• អ្កេរឹងមាេសិទ្ធិែរឹងអំពីអ្ីដែលបៅក្ុងចំណីអាហាររបស់អ្ក េិង ថាបតើចំណីអាហាររ

បស់អ្កតតរូវោេផលិតបោយបតបើវសិ្កម្មពេ្ធុឬោ៉ា ងណា។ 
• ចំណីអាហារេរឹងតតរូវបិទស្្កោ៉ា ងតតរឹមតតរូវ។ ស្្កទាងំឡាយបៅបលើចំណី

 អាហារ តតរូវដតបង្ាញឲ្យែរឹងតបសិេបបើផលិតផលបនាះតតរូវោេផលិតតាមរយៈ
 វស្ិកម្មពេ្ធុ។ 

• ការការោរសុខភាពតគរួស្ររបស់អ្កេរឹងកាេដ់តមាេភាពងាយតសរួល 
ជាងមុេ។ អ្កេរឹងទទួលោេពត័ម៌ាេដែលអ្កតតរូវការអំពីចំណីអាហារដែល បពទ្យ េិងអ្កវទិយាស្សស្អះអាងថា មាេទំនាកទ់ំេងបៅេរឹងតបតិកម្ម េិងបតគាះថ្ាកធ់ំ
ៗែភទបទៀតចំបោះសុខភាព។ 

ចំណីអាហារដែលបយើងទិញមាេពត័ម៌ាេអំពីស្រធាតុចិញ្ច រឹមរចួបៅបហើយបៅបលើស្្ករប
ស់វា។ ជាមយួេរឹងសំបណើ តបជាមតិ 37 បយើងេរឹងមាេពត័ម៌ាេដែលសរបសរជាភាស្ស្មញញា  
តបសិេបបើចំណីអាហារបនាះតតរូវោេផលិតបឡើងបោយវសិ្កម្មពេ្ធុ ដែល មាេេយ័ថា 
ចំណីអាហារបនាះមាេ DNA (អាសីុែឌីអុកសីុរបីលូេុយបក្អិុច) ដែលតតរូវ

 ោេបធ្ើការដកដតបដបបសិប្េិម្មតិបៅក្ុងមេី្រពិបស្ធេប៍ោយបតបើតោស់ពេ្ធុពីវរីសុ ោក់

 
បតរ ីឬ រកុ្ខជាតិ ឬសត្បផ្សងៗបទៀត។ 

បោយស្រដតចំណីអាហារដកភចឆៃពេ្ធុមាេភាពចតមរូងចតមាស មាេតបបទសជាង 40 ជំុវញិពិ
្ពបលាកតតរូវការឲ្យមាេស្្កសតមាបច់ំណីអាហារវសិ្កម្មពេ្ធុ ក្ុងបនាះមាេ 
តបបទសភាគបតចើេបំផុតបៅក្ុងទ្ីបអឺរ ៉ាបុ តបបទសជប៉ាុេ េិងសលូម្ដីតតបបទសចិេ េិង ឥណ្ា។ 
បតើតករុមហុ៊េអាបមរកិទាងំឡាយមេិគួរផ្ល់ឲ្យពលរែឋាអាមរកិេលូវពត័ម៌ាេែលូចគ្ាបៅេរឹងអ្ីដែល
ពួកបគផ្ល់បៅឲ្យជេបបទសដមេឬបទ? 

មេិមាេការសិកសារយៈបពលដវងអំពីសុខភាពដែលោេបង្ាញថា ចំណីអាហារវសិ្កម្មព
េ្ធុមាេសុវត្ិភាពចំបោះមេុស្សបនាះបទ។      មេិថាអ្កទិញចំណីអាហារវសិ្កម្មពេ្ធុ 
ឬអតប់នាះបទ អ្កមាេសិទ្ធិែរឹងអំពីអ្ីដែលអ្កកំពុងដតទិញ េិងមេិតតរូវតបថុយ

 តបថាេចំបោះសុខភាពតគរួស្ររបស់អ្កបឡើយ។ ការបិទស្្កជួយ�ឲ្យអ្កែរឹងអំពីអ្ី ដែលបៅក្ុងចំណីអាហាររបស់បយើង ែលូបច្ះបយើងអាចបធ្ើការពិចារណាសតមាបខ់្ួេ
បយើងផ្្ល់។

សំបណើ តបជាមតិ 37 គឺជាវធិាេការស្មញញា តបកបបោយសុ្វេិិចឆៃយ័មយួ។ វាមេិចំណា
យតោកអ់្ីបឡើយសតមាបក់ារោកប់ញ្ចលូ លពត័ម៌ាេបៅក្ុងស្្កមយួ បហើយវាតតរូវោេអេុវត្
បោយផ្ល់បពលបវលាឲ្យផលិតករបធ្ើការតពីេបចញេលូវស្្កថ្មីៗដែល តោបអ្់កពីអ្ីដែលបៅក្ុងចំណីអាហារបនាះ ឬ បធ្ើការផ្្ស់ប្លូរផលិតផលរបស់ពួកបគ

 តបសិេបបើពួកបគមេិចងល់កច់ំណីអាហារដែលដកភចឆៃពេ្ធុបនាះ។ 

បលើសពីបេះបៅបទៀត សំបណើ តបជាមតិ 37 ទបស់្ក តក់ារបតបើតោស់ខុសេលូវោក្យ “ធម្មជាតិ” 
បៅបលើផលិតផលដកភចឆៃពេ្ធុ។ 

តករុមហុ៊េផលិតចំណីអាហារ េិងតករុមហុ៊េកសិគីមធីំៗ េិងអ្កផ្សព្ផសាយបញ្ចុ ះ
 បញ្ចលូ លរបស់ពួកបគតបឆាងំេរឹងវធិាេការបេះ។ តករុមហុ៊េជាបតចើេក្ុងចំបណាមបេះ គឺជា

 តករុមហុ៊េែលូចគ្ាបៅេរឹងតករុមហុ៊េដែលោេកុហកព់ួកបយើងអំពីផលប៉ាះោល់របស់ថ្ា ំសម្ាបស់ត្ល្ិត ឬ ោេតស៊លូមេិបង្ាញពត័ម៌ាេបផ្សងបទៀតបៅបលើស្្កចំណីអាហារ ែលូចជា 
ចំេួេកាឡលូរ ីឬ បរមិាណជាតខ្ិាញ់ ឬ អំបិលដែលមាេបៅក្ុងផលិតផលរបស់ពួកបគ។ 
បច្ចុប្េ្បេះ ពួកបគចងឃ់ាងំបយើងឲ្យបៅទីងងរឹតមេិឲ្យែរឹងពីវសិ្កម្មពេ្ធុរបស់

 ពួកបគបៅក្ុងចំណីអាហាររបស់បយើងបឡើយ។ 
មេិថាអ្កចងទ់ទួលទាេចំណីដកភចឆៃពេ្ធុ ឬអតប់នាះបទ សំបណើ តបជាមតិ 37 ផ្ល់ឲ្យអ្កេលូវ

អំណាចក្ុងការបតជើសបរ ើសចំណីអាហារអ្ីខ្ះសតមាបទ់ទួលទាេក្ុងតគរួស្ររបស់អ្ក។ តករុម
ហុ៊េគីមធីំៗមេិគួរបធ្ើការសបតមចចិត្សតមាបអ្់កបនាះបទ។ 

អ្កបតបើតោស់ តគរួស្រកសិករ បវជ្ជបណិ្ត គិលាេុបោឋា ក េិងគិលាេុបោឋា យិកា 
អ្កឯកបទសអាហារលូបត្ម្ភ េិងោណិជ្ជករខ្ាតតលូច េិងពលរែឋាកាលីហ្័រញ៉ា ជិតមយួ

 លាេនាកោ់េបចញមុខចុះហត្បលខារចួរាល់បហើយបៅបលើញត្ិដែលផ្ល់ឲ្យអ្កេលូវសិទ្ធិែរឹង
អំពីអ្ីដែលបៅក្ុងចំណីអាហាររបស់បយើង? បតើអ្កេរឹងចលូលរមួ ជាមយួពួកបគ ដែរ ឬបទ?

ចងែ់រឹងពត័ម៌ាេបដេ្ម ឬ ចលូលរមួជាមយួពួកបគឥឡលូវបេះ សលូមចលូលបៅកាេ ់បគហ ទំពរ័ 
www.CARightToKnow.org.

បៅបពលអ្កបោះបឆ្ាតសបតមចបលើសំបណើ តបជាមតិ 37 សលូមសួរខ្ួេឯងដតមយួ 
សំណួរប៉ាុបណាណ ះ ៖ បតើខ្ុ ំមាេសិទ្ធិែរឹងពីអ្ីដែលបៅក្ុងចំណីអាហារដែលខ្ុ ំទទួលទាេ 

 
េិងចិញ្ច រឹមតគរួស្រខ្ុ ំោេដែរឬបទ? ចបម្ើយ គឺបោះបឆ្ាត 

 ោទ/ចាស បលើសំបណើ តបជាមតិ បលខ 37 ។  
www.CARightToKnow.org. 

DR. MICHELLE PERRO, បវជ្ជបណិ្តដផ្កកុមារ
REBECCA SPECTOR, នាយក West Coast
មជ្ឈមណ្ល សំរាបសុ់វត្ិភាពចំណីអាហារ
GRANT LUNDBERG, មសេ្ីនាយកតបតិបត្ិ
កសិកម្ម តគរួស្រ Lundberg
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សំបណើ តបជាមតិ 37 គឺមេិដមេជាវធិាេការស្មញញាែលូចដែលអ្កផ្សព្ផសាយអះអាងបនាះ

បទ។ វាជាការ្បោកមយួ មាេគុណវបិត្ិភេការបិទស្្កបលើចំណី អាហារដែល
 បធ្ើឲ្យយល់ខុស េិងខលូចគុណភាពធ្ងេធ់្ងរ ដែលេរឹងបដេម្ការចំណាយកាេដ់តបតចើេបៅបលើកា

រោិធិបបតយ្យរោឋា ្ោិល េិងអ្កបងព់េ្ធ បបងកើតជាបណ្រឹ ងគា្ម េតបបោជេថ៍្មីៗបទៀត េិងបបងកើ
េការចំណាយបលើចំណីអាហាររាបោ់េល់ាេែុល្ារ- បោយគា្ម េផ្ល់ 
ផលតបបោជេខ៍ាងសុខភាព េិងសុវត្ិភាពបស្ះ។ មេិដតប៉ាុបណាណ ះ វាបោរបពញបៅ បោយការបលើកដលងសំរាបផ់លតបបោជេពិ៍បសស។ 

សំបណើ តបជាមតិបលខ 37 តបឆាងំជាមយួេរឹងវទិយាស្សស្។ 
បបច្ចកវទិយាជីវស្សស្ ដែលតតរូវោេបៅផងដែរថា ការដកភចព្េ្ធុ (GE) តតរូវោេបគ 

បតបើតោស់ជិតពីរទស្សវត្សរម៍កបហើយសតមាបោ់ែំំណាំតបប្ទបផ្សងៗ ែលូចជា បោត 
សដណ្កបសៀង េិងែំណាំែភទបទៀតដែលធេេ់រឹងជំងឺ េិងសត្ល្ិត េិងតតរូវការបតបើ

 តោស់ថ្ាសំម្ាបស់ត្ល្ិតកាេដ់តតិច។ ចំណីអាហារទលូបៅរាបោ់េម់ុខតតរូវោេផលិតជាមយួ
េរឹងបតគឿងផ្សដំែលោេមកពីែំណាំោបំោយបបច្ចកវទិយាជីវស្សស្។

សំបណើ តបជាមតិ 37 ហាមឃាតច់ំណីអាហារដែលមាេសុវត្ិភាពបំផុតទាងំបេះ 
បៅក្ុងរែឋាកាលីហ្័រញ៉ា  តបសិេបបើវាមេិតតរូវោេបិទស្្កោ៉ា ងពិបសស ឬ ផលិតបឡើង

 វញិបោយបតបើតោស់បតគឿងផ្សដំែលមាេតភម្ខ្ពស់ជាងមុេបទ។
រែឋាោលតគបត់គងខាងចំណីអាហារេិងឱសថសហរែឋាអាបមរកិដចងថា បគាល េបោោយបិទស្្កដបបបេះេរឹងនាឲំ្យមាេ “ការកុហកដ់ែលមេិអាចបចៀសផុត”។ 
អង្គការខាងវទិយាស្សស្ េិងបវជ្ជស្សស្ដែលទទួលោេការបគារព ោេបធ្ើបសចក្ ីសេ្ិោឋា េថា ចំណីអាហារបតបើបបច្ចកវទិយាជីវស្សស្ គឺមាេសុវត្ិភាព ដែលរមួមាេ៖
• បណិ្តសភាជាតិដផ្កវទិយាស្សស្ (NAS)
• តករុមតបរឹកសាអាបមរកិដផ្កវទិយាស្សស្ េិងសុខភាព (ACSH)
• បណិ្តសភាដផ្កអាហារលូបត្ម្ភ េិងចំណីអាហារ (AND)
• អង្គការសុខភាពពិ្ពបលាក (WTO)
“មេិមាេយុត្ិកម្មដផ្កវទិយាស្សស្សតមាបក់ារបិទស្្កពិបសសបៅបលើចំណីអា

 ហារផលិតតាមការវស្ិកម្មពេ្ធុបឡើយ” ។  —សមាគមបវជ្ជស្សស្អាបមរកិ ដខមថុិនា  
ឆ្ា ំ2012 ។

សំបណើ តបជាមតិបលខ 37 ៖ បោរបពញបៅបោយេិយត្ិកម្មតាមអបំពើចិត្  េិងការបលើកដលងបែើម្ផីលតបបោជេពិ៍បសស  
“បទបញ្្ជ  េិងការបលើកដលងតាមទបំេើងចិត្បៅក្ុងសំបណើ តបជាមតិ 37 បេះេរឹង 

ផ្ល់េលូវផលតបបោជេពិ៍បសសជាកល់ាកម់យួចេំួេ កប៏៉ាុដេ្មេិធ្ាកែ់ល់ភែអ្កបតបើ តោស់បនាះបទ” ។  — Dr. Christine Bruhn តកសួងវទិយាស្សស្ចំណីអាហារ េិង បបច្ចកវទិយា 
ភេស្កលវទិយាល័យរែឋាកាលីហ្័រញ៉ា  UC Davis

សំបណើ តបជាមតិ 37 គឺបោរបពញបៅបោយកាបលើកដលងដែលមេិសមបហតុផល  េិងមាេការបលើកទរឹកចិត្ដផ្កេបោោយ។ វាតតមរូវឲ្យបិទស្្កពិបសសបៅបលើទរឹកបោះ
 បគា ផ្សជំាមយួសដណ្កបសៀង កប៏៉ាុដេ្បលើក ដលងចំបោះទរឹកបោះបគា េិងផលិតផលបធ្ើ ពីទរឹកបោះបគា។ ទរឹកដផ្ឈ ឺគឺតតមរូវឲ្យមាេ ស្្ក ប៉ាុដេ្បលើកដលងចបំោះបតគឿងតសវ រឹង។ 

 ចំណីសត្ដែលមាេផ្ុកជាតិស្ច ់តតមរូវ ឲ្យមាេស្្ក កប៏៉ាុដេ្បលើកដលងចំបោះស្ច់
 បផ្សងៗសតមាបម់េុស្សទទលូលទាេ។ 

ចំណីអាហារនាចំលូលពីតបបទសចេិ េិងតបបទសមយួចេំួេបផ្សងបទៀត តតរូវោេបលើក ដលង ប ្
រសិេបបើអ្កលកទ់ាងំឡាយអះអាងជាស្មញញាថា ផលិតផលរបស់ពួកបគ “មេិោកព់េ័្ធេរឹងវ ិ

ស្កម្មពេ្ធុ”។ តករុមហុ៊េបរបទសនានាដែលមេិបស្្ម ះតតង ់អាចទាញយក ផលតបបោជេពី៍តបពេ័្ធបេះ។      
សំបណើ តបជាមតិបលខ 37 អេុញ្ញា តឲ្យមាេបណ្រឹ ងទារយកតោកសំ់បណើ បេះតតរូវោេសរ

បសរបោយបមធាវជីំេំុជតមះម្ាកប់ែើម្ផ្ីល់ផលតបបោជេែ៍ល់បមធាវជីំេំុ 
ជតមះទាងំឡាយ។ វាបបងកើតេលូវតបប្ទថ្មីមយួភេ “បរឿងក្ីបតជើសបរ ើសពិបសស” ដែល អេុញ្ញា តឲ្យ
បមធាវបីធ្ើការប្រឹងតគរួស្រកសិករ េិងអ្កលកប់តគឿងបទសបោយមេិមាេ្ស័្ុ

 តាងណាមយួអំពី្យេ្រាយ។ 
ពលរែឋាកាលីហ្័រញ៉ា ដែលតបឆាងំេរឹងការរបំលា្បំោេបរឿងក្ីបលើកបឡើងថា “សំបណើ  

តបជាមតិ 37 អេុញ្ញា តឲ្យបមធាវជំីេំុជតមះទាងំឡាយបតបើតោស់បរឿងក្ីទាមទារយកតោកប់ែើម្ ី
ជំរតិយកតោកពី់តគរួស្រកសិករ េិងអ្កលកប់តគឿងបទស - ដែលបធ្ើឲ្យតុលាការក្ុងរែឋាកាលីហ្លូ
ញ៉ា  អាជវីកម្ម េិងអ្កបងព់េ្ធចំណាយតោករ់ាបល់ាេែុល្ារ”។

សំបណើ តបជាមតិ 37 ៖ ការោិធិបបតយ្យកាេដ់តបតចើេេិងការចំណាយ សតមាបអ់្ក 
បងព់េ្ធកាេដ់តបតចើេ

សំបណើ តបជាមតិ 37 តតមរូវឲ្យការោិបលខាេុការរែឋាតគបត់គងល័ក្ខខណ្័តតមរូវែស៏្មុតគ ស្្ម ញរបស់ខ្ួេតាមរយៈបធ្ើការពេិិត្យតាមោេបមើលស្្កចំណីអាហារចំេួេរាបសិ់បោេ។់ 
វាមេិោេកំណតព់ីចំេួេទរឹកតោកប់៉ាុនា្ម េលាេដែលតតរូវចំណាយបៅបលើ ការោិធិបបតយ្យ ចបាបទ់ម្ាបក់ារោិធិបបតយ្យស្មុគស្្ម ញ េិងបរឿងក្ីនានាបនាះបទ។ 
វាគឺជាដសកចំហ………ដែលបងត់ោកប់ោយអ្កបងព់េ្ធ។ 

សំបណើ តបជាមតិ 37 មាេេយ័ថា ភថ្ចំណីអាហារកាេដ់តខ្ពស់
សំបណើ តបជាមតិ 37 បង្ខំកសិករ េិងតករុមហុ៊េផលិតចំណីអាហារឲ្យអេុវត្តបតិបត្ិការថ្មី

ដែលមាេតំភលខ្ពស់ ឬ ឲ្យប្លូរបៅបតបើបតគឿងផ្សដំែលមាេតភម្ខ្ពស់ មេិបធ្ើវសិ្កម្ម ពេ្ធុ ឬសររីាង្គ
សតមាបល់កប់ៅក្ុងរែឋាកាលីហ្័រញ៉ា ។ 

ការសិកសាដផ្កបសែឋាកិច្ចបង្ាញថា តបការបេះេរឹងបបងកើេការចំណាយបៅបលើចំណីអាហារ
សតមាបត់គរួស្រជាមធ្យមរាបរ់យែុល្ារជាបរៀងរាល់ឆ្ា-ំដែលជាពេ្ធចំណី អា 
ហារបមើលមេិប�ើញដែលេរឹងបធ្ើឲ្យប៉ាះោល់ ោ៉ា ងខ្ាងំែល់មេុស្សចាស់ េិងតគរួស្រដែលមា
េតោកច់ំណលូ លទាបដែលអាចមាេលទ្ធភាពតិចតួចបំផុតក្ុងការទិញវា។

“សំបណើ តបជាមតិ 37 េរឹងបធ្ើឲ្យប៉ាះោល់ែល់តគរួស្រកសិករ េិងអ្កបតបើតោស់ោ៉ា ងអយុត្ិ
ធម។៌ ែលូបច្ះតតរូវដតបោ្ឈបវ់ា។”  —សហពេ័្ធការោិល័យកសិោឋា េរែឋាកាលីហ្័រញ៉ា ដែលតំ
ណាងឲ្យកសិករចំេួេ 80,000 នាក។់ 

ចលូលរមួជាមយួអ្កវទិយាស្សស្ អ្កជំនាញបវជ្ជស្សស្ តគរួស្រកសិករ អ្កតស៊លូមតិ 
របស់អ្កបងព់េ្ធ អាជីវកម្មខ្ាតតលូច។

បោះបឆ្ាត បទ បលើសំបណើ តបជាមតិ បលខ 37។
បោ្ឈបក់ារកលល្ចិ បិទផ្្កចំណីអាហារ ្របោក អស់ភថ្ចំណាយែ ៏បតចើេបេះ។
www.NoProp37.com

DR. BOB GOLDBERG, សមាជិក
បណិ្តសភាជាតភិេវទិយាស្សស្
JAMIE JOHANSSON
តគរួស្រកសិករកាលីហ្័រញ៉ា
BETTY JO TOCCOLI, តបធាេ
សមាគមអាជីវកម្មខ្ាតតលូចកាលីហ្័រញ៉ា

សំបណើ តបជាមតិ 37៖ េិោយ “យល់តពម” បែើម្ែីរឹងពីអ្ីដែលបៅក្ុងចំណីអាហារ
 របស់អ្ក។

សំបណើ តបជាមតិ 37 មាេេយ័ោ៉ា ងស្មញញាថា អ្កមាេសិទ្ធិែរឹងពីអ្ីបៅក្ុងចំណីអាហាររ
បស់អ្ក។  មបធយាោយសតមាបប់ធ្ើការងារបនាះ គឺតតរូវបធ្ើឲ្យតោកែថាស្្កបិទ បលើចំណីអាហារ គឺពិតជាតតរឹមតតរូវ។

សំបណើ តបជាមតិ 37 ោកអ្់កឲ្យទទួលខុសតតរូវ។ គា្ម េការោិធិបបតយ្យរោឋា ្ោិល 
អ្កេបោោយ ឬ តករុមហុ៊េកសិគីមណីាមយួេរឹងអាចមាេលទ្ធភាពបិទោងំោេ

 បឡើយតបសិេបបើចំណីអាហាររបស់អ្កតតរូវោេផលិតបឡើងតាមការដកភច្ពេ្ធុបនាះឬក៏
 អត។់ ការអេុវត្ គឺជាកិច្ចការដតមយួគត ់តបសិេបបើតករុមហុ៊េទាងំឡាយបនាះរបំលា្ ចបាប!់ អ្ីតគបោ់៉ា ងដែលពួកបគតតរូវបធ្ើ គឺតតរូវតោបអ្់កអំពីអ្ីដែលបៅក្ុងចំណីអាហារ

 របស់អ្ក ែលូចដែលពួកបគោេបធ្ើរចួមកបហើយបៅក្ុងតបបទសបផ្សងៗជាង 40 ទលូទាងំ ទ្ីបអឺរ ៉ាបុ 
តបបទសអលូសស្្លី ជប៉ាុេ េិងសលូម្តីបបទសចិេ េិងរសុ្ស។ី

សំបណើ តបជាមតិ 37 មេិហាមឃាតច់ំណីអាហារវសិ្កម្មពេ្ធុបនាះបទ។ 
តករុមហុ៊េអាជីវកម្មកសិកម្ម េិងកសិគីមធីំៗ េិងអ្កបញ្ចុ ះបញ្ចលូ លរបស់ពួកបគចងប់ន្ាចអ្ក។ 
បតកាមសំបណើ តបជាមតិ 37 អ្កអាចបេ្ទិញចំណីអាហារក្ុងបពលបច្ចុប្េ្របស់អ្ក ឬ អ្ក
អាចបតជើសបរ ើសអាហារបផ្សងៗដែលមេិដកភចព្េ្ធុ។ វាគឺជាជបតមើសរបស់អ្ក។ 

សំបណើ តបជាមតិ 37 មេិបបងកើេតភម្ចំណីអាហារ ឬពេ្ធោរបនាះបទ។ បតោះដតតករុមហុ៊េចំ
ណីអាហារបោះពុម្ពស្្កបឡើងវញិជាបទៀងទាត ់េិងមាេជំហាេសមតសបបៅ ក្ុងអំឡុងបពលមយួ សំបណើ តបជាមតិ 37 េរឹងមេិបបងកើេតភម្បឡើយ។

សំបណើ តបជាមតិ 37 េរឹងជួយ�ការោរសុខភាពតគរួស្ររបស់អ្ក។ រែឋាោលតគបត់គង 
ចំណីអាហារ េិងឱសថ (FDA) េិោយថា “ការផ្ល់ពត័ម៌ាេបតចើេែល់អ្កបតបើតោស់ អំពីអាហារដែលផលិតបោយដកដតបជីវស្សស្េរឹងមាេអត្តបបោជេ”៍។ តបសិេមេិ

 មាេការបិទស្្កចំណីអាហារចបាស់លាស់បទ អ្កេរឹងតបថុយតបថាេទទួលទាេអា ហារដែលអ្កតបតិកម្មជាមយួវា។ បហតុអ្ីតករុមហុ៊េចំណីអាហារធំៗមេិចងឲ់្យអ្កែរឹង អំពីអ្ីដែលបៅក្ុងចំណីអាហាររបស់អ្ក? បោយមាេវទិយាស្សស្ែច៏តមរូងចតមាស់ េិងមេិប ្
រាកែតបជាអំពីផលប៉ាះោល់ដផ្កសុខភាពភេចំណីអាហារដកភចព្េ្ធុ ការបិទស្្ក គឺជាឧបករ
ណ៍ែសំ៏ខាេម់យួសតមាបក់ារោរសុខភាពតគរួស្ររបស់អ្ក។

បយើងមាេសិទ្ធិែរឹងពីអ្ីបៅក្ុងចំណីអាហាររបស់បយើង។ បោះបឆ្ាត ោទ/ចាស 
បលើសំបណើ តបជាមតិ  បលខ 37។

www.Carighttoknow.org

JAMIE COURT, តបធាេ
តករុមឃ្ាបំមើលអ្កបតបើតោស់
JIM COCHRAN, អគ្គនាយក
កសិោឋា េ ដបរ៊ ីSwanton

DR. MARCIA ISHII-EITEMAN, អ្កវទិយាស្សស្ ជាេខ់្ពស់
បណ្ាញសកម្មភាព ថ្ាសំំឡាបស់ត្ចភតង


