
ምግብን ናይ ቀመማዊ ፍርያትን 
ወይ ኩሕለ-ምሕሊ ክትሸይጥ 
ትደሊ? 
እዚ ሓበሬታ ንኣብ ናይ ምግቢ ንግዲ ወይ ናይ ቀመማዊ ፍርያትን 
ክሕለ-ምሕልን (ኮስመቲክ) ናይ ምሻጥ ንግዲ ክትጅምር ትደሊ ወይ 
ክትርከብ (ትካል ገዚእካ) ትዳሎ ዘሎኻ ዘርኢ እዩ። 

እቲ ንግድኻ ነቲ ንንግዲ ዘርኢ ዘሎ ሕጋግ ክኽተል ሓላፍነት ናትካ እዩ። እቲ ኣብዚ 
ናይ ሓበሬታ ጽሑፍ ዘሎ ሕጋግ ንናይ ከባቢ ቤት ጽሕፈት (miljökontorets ) 
ተቖጻጽሪ ቤት ጽሕፈት ዝርኢ ኮይኑ ብዝያዳ ንናይ ምግቢ ሕግን 
(livsmedelslagstiftningen ) ናይ ከባቢ ሕግን (miljöbalken) ይምልከቶ።  

 



ምግቢ ንኽትሸይጥ ትደሊ 

c  

ምግቢ ዲኻ ክትሸይጥ? 
ቅድሚ ናይ ምግቢ ምሻጥ ንግዲ ምጅማርካ ኣብ ከተማ ምምሕዳር ሾፒንግ ናብ ናይ ከባቢ ቤት ጽሕፈት (miljökontoret ) 
ንኽትምዝገብ ከተመልክት ኣሎካ። ዋላ ዉን እንድሕሪ ንግዲ ካብ ካልእ ነጋዳይ ክትረከብ (ክትገዝእ) ኴንካ ኩሉ ግዜ ኣቐዲምካ 
ክትምዝገብ ከም ዘሎካ ሕሰበሉ። እንታይ እዩ እቲ ዘድሊ እንድሕሪ ድኣ ርግጸኛ ዘይኮንካ ኩል ግዜ ናብ ናይ ከባቢ ቤት ጽሕፈት 
ሓገዝ ንኽትረክብ ደሃይ ግበረልና። 

ንግዲ ናይ ምግቢ ክምዝገብ ኣለዎ 
ኩሉ ናይ ምግቢ ንግዲ ማለት ዝሽየጥ ወይ ዝስራሕ ምግቢ ኩሉ ክምዝገብ  
ኣለዎ። ዋላ ዉን እቲ ዝሽየጥ ምግቢ ዉሑድ ይኹን ንኽምዝገብ መመልከቲ ናብ 
ናይ ከባቢ ቤት ጽሕፈት ክትሰድድ ኣሎካ።  

ንምምዝጋብ እቲ ናይ መመዝገቢ ቅርጺ ናይ መግቢ ትካል ብምምላእን  
ምስኡ ኽኣ እቲ ናይ ሓደጋ ምዳበ ማለት riskklassning ዝብል ቅርጺ  
ናይ ንግድኻ መሊእካ ንናይ ከባቢ ቤት ጽሕፈት ተረክብ 

ናይ ንግዲ ናይ ሓደጋ ምዳበ (Riskklassning)  
ካብቲ ናይ ሓደጋ ምዳበ መሰረት ብምግባር ንግድኻ ክንደይ  
ናይ ቁጽጽር ስዓታት ከም ዝወስድ ንቖጽር።  
እቲ ናይ ንግድኻ ሓደጋ ማለት ሪስክ ዓቢ እንተ ኾይኑ እቲ ናይ ቁጽጽር 
ስዓታት ዉን ምስኡ ይዉስኽ። ናይ ዓመታዊ ክፍሊትካ እቲ ናይ ቁጽጽር  
ስዓታት በቲ ናይ ምምሕዳር ብስዓት ዘኽፍልዎ ይራባሕ። እቲ ክፍሊት  
ኣብቲ ናይ ከባቢ ቤት ጽሕፈት ብዝገበርዎ ቁጽጽር መልሲ ምስተራኣየ 
ክልወጥ ይኽእል እዩ። 

ንናይ ምግቢ ንግዲ ትካላት ንምምዝጋብ ከምኡዉን ዘድሊ ቅርጽን 

መሰረት ቅርጺ riskklassning  ኣብ ናይ ምምሕዳር ከተማ 

ዮንሸፒንግ መርበብ ኢንተርነት ይርከብ ወይ ካብ ናይ ከባቢ ቤት 

ጽሕፈት miljökontoret ክውሰድ ይከኣል



ንግደይ መዓስ ክጅምር ይኽእል? 

ሙሉእ ናይ መመዝገቢ መመልከቲ ናብ ከባቢ ቤት ጽሕፈት ምስ መጸና እቲ ንግዲ ድሕሪ ክልተ ሰሙን ክጅመር ይፍቀድ። 
ቅድሚ ክልተ ሰሙን እንድሕሪ ምምዝጋብካ ተጠናቒቑ እዩ ዝብል መጺኡካ ንግድኻ ክትጅምር ትኽእል ኢኻ። 

ፍልጠት ናይ ኣገባባትን ሕግን ክህልወካ ናትካ ሓላፍነት እዩ 
ንስኻ ነቲ ንግዲ ተካይድ፣ ንስኻን ሰራሕተኛታትካን ነቲ ምግቢ ከመይ ጌርኩም ክትሕዝዎ ከም ዘለኩም ንዘሎ ኣገባብ እኹል 
ፍልጠት ክህልወኩም ሓላፍነት ናትካ እዩ። ብተወሳኺ እቲ ዝሽየጥ ምግቢ ብቑኑዕ ዝተመልከት ኮይኑን እቲ ፍርያትካ ካበይ ከም 
ዘምጻኻዩ (spårbarhet ይብሃል) ክተርኢ ክትክእል ኣሎካ። 

እቲ ተቖጻጻሪ ክቆጻጸር ከሎ ጉድለት እንድሕሪ ድኣ ኣሎ ክነግረካ እዩ። ነቲ ጉድለታት ከመይ ጌርካ ከም ትእርሞ ክትሓትት ክእለት 
ኣሎ።  

ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ምቁጽጻር ናባኻ ዝልኣኽ ናይ ምቁጽጻር ጸብጻብ ይጽሓፍ። ኣብኡ እቲ ተቖጻጻሪ እንድሕሪ ድኣ  
ገለ ጌጋታት ንኣገባብ ዝጥሕስ ጉድለት ትዓዚቡ ይምዝግቦ።  
እንድሕሪ ሕቶታት፣ ርእይቶ ወይ እቲ ትሕዝቶ ናይቲ ጸብጻብ 
እንድሕሪ ዘይተረድኣካ ናብ ናይ ከባቢ ተቖጻጻሪ ደሃይ ክትገብር 
ብድሓን ምጻና። 

ናይ ከባቢ ቤት ጽሕፈት ንሕጊ ከም ትኽተል 
ይቆጻጸር 
ምምሕዳር ከትማ ሾፒን ናይ ከባቢ ቤት ጽሕፈት ንናይ ምግቢ 
ንግዲ ዝቆጻጸር ብዓል መዚ እዩ። እዚ ማለት ምግቢ ዝሸጣ 
ድኳናት፣ ቤት ብልዕታት፣ እንዳ ፒሳታት፣ እንዳ ሻህታትን ቡናትን 
ከምኡ ውን ናይ ኣደባባይን መንገድታትን ዕዳጋ ዘጠቓልል 
ንቆጻጸር።  

ናይ ከባቢ ቤት ጽሕፈት ሕግታትን ኣገባባትን ይስዓብ ምህላዉ 
ንኸረጋግጹ ብስሩዕ መደብ ቁጽጽር ይገብሩ። ዕላማ ናይ ቁጽጽር 
ነበርቲ ናይ ከተማ ምምሕዳር እቲ ዝቐርበሎም ምግቢ ዉሑስ 
ምኻኑ ንምርግጋጽን ብሓፍሽኡ ኽኣ እቲ ሕጊ ይስዓብ እንተሎ 
ንምርግጋጽን እዩ።   

እዚ ምቁጽጻር ንዓኻ ከም ነጋድይ ዉን ደገፍ እዩ። ናይ ከባቢ ቤት 
ጽሓፈት ንሕጊ ከመይ ጌርካ ከም ትኽተሎ ከማኽሩኻ ይኽእሉ 
እዮም። መብዛሕቶም ናይ ከባቢ ቤት ጽሕፈት ቁጽጽራት 
ከይንገርና መጺና ኢና ንቆጻጸር፣ ይኹን እምበር ኣቐዲምና ነጊርና 
ንመጸሉ ግዜ ዉን ኣሎ።  

ነቲ ብመደብ ንገብሮ ምቁጽጻር ካብቲ ናይ ሓደጋ ምዳበ ማለት 
riskklassning ተበጊስና ናይ ዓመታዊ ክፍሊት ነኽፍለካ። 

ተወሳኺ ቁጽጽር 
ቁጽጽር ኣብ ዝግበረሉ ግዜ እቲ ሕጊ ይጥሓስ ከም ዘሎ ኣንድሕሪ ትዓዚብና ተወሳኺ ቁጽጽር ክግበር ይክኣል እዩ። ኣብዚ ተወሳኺ  
ንገብሮ ቁጽጽራት ነቲ ዝትዓዘብናዮ ጉድለታት እንድሕሪ ትኣሪሙ ኾይኑ ንቆጻጸር፣ ነዞም ቁጽጽራት ተወሳኺ ክፍሊት ትኸፍል። 
መጠን ናይቲ ትኸፍሎ ክፍሊት ክኣ ነቲ ጉዳይ ዝጥፋእናሉ ግዜ እዩ ዝዉስኖ። 



ንውጽኢታዊ ቁጽጽር 
እቲ ናይ ከባቢ ቤት ጽሕፈት ተቖጻጻሪ ክቆጻጸር ክመጽእ ከሎ ንስኻን ሰራሕተኛታትካን ብመሰረት ሕጊ ናብቲ ሎካል ክኣቱን ዜሩ 
ክርኢ ክትገድፍዎን መዛግብ ከተርእይዎን ሕቶታቱ ክትምልሱን ትግደዱ ኢኹም። 

ብዘይካ ናይ ምግብታት ናይ ካልእ ቁጽጽር 
ብዘይካ ናይ ምግብታት ቁጽጽር ክፍሊት ካልእ ብናይ ከባቢ ሕጊ ሕጋገ ኣብ ግዜ 
ምቁጽጻር ተወሳኺ ናይ ቁጽጽር ክፍሊት ክመጽእ ይኽእል እዩ። እዚ ቁጽጽር ናይ 
ጉሓፍካን ናይ ቀመማ-ቀመም ወይ ኩሐለ-ምሕሊ (ኮስመቲክ) ፍርያት ወይ እንታይ 
ዓይነት ፍርያት ከም ዘሎካ እዩ ዝዉስኖ። መጠን ናይቲ ክፍሊት እቲ ጉዳይ ዘወስዶ 
ግዜ እዩ ዝዉስኖ። 

ቀመማዊ ወይ ኩሕለ-ምሕሊ (ኮስመቲክ) 
ፍርያት ንኽትሽይጥ ትደሊ 
ናይ ቀመማትን ወይ ኩሕለ-ምሕልን ፍርያት መሸጣ ዘለዎም ዉን ካብ ናይ ከባቢ ቤት ጽሕፈት 
ተቖጻጽርቲ ክመጽዎ ይኽእሉ እዮም። ምሳሌ ናይዞም ንግድታት እንዳ ዱኳናት፣ እንዳ ጽባቐ 
ጸጉሪ፣ ናይ ነብሲ ጽርየት ንግዲ ከም ክንክን እግሪ፣ እንዳ ወቃጦ ከምኡ ዉን ኣኩፓንክቸር።  
ቀመማዊ ፍርያት ዝበሃል ንምሳሌ መጽረይ፣ መሕጸብ ክዳን፣ መልከይ ሕብሪ (ቦያ)፣ መላገቢ ኮላ፣ መቕጥኒ ከምኡ ዉን መጥፍእ 
ባልዕ (ፍሊት)። ናይ ኩሕለ-ምሕሊ ፍርያት ዝብሃል ክኣ ከም ሳምና፣ ክሬማ፣ ጨና፤ መሕጸብ ስኒ፣ መጸበቒ ክሬማ (ሜክኣፕ)፣ 
ሻምፖን ካልእ ናይ ጸጉሪ ፍርያትን። እቲ ንቆጻጸሮ ናይቲ ፍርያት ትሕዝቶን መምልከትን እዩ። ንምሳሌ እቲ መመልከቲ ከም ሕጊ 
ብቛንቋ ሽወደን ክኸዉን ኣለዎ።  

 



እቲ ሕጊ እንተ ዘይ ተሳዕበ 
ናይ ምግቢ ንግደይ ኣብ ናይ ከባቢ ቤት ጽሕፈት እንተ ዘይ ኣመዝገብክዎ ሳዕቤኑ እንታይ እዩ? 
ንግዲ ናይ ምግቢ ከይተመዝገብካ ክትሰርሕ ኣይፍቀድን እዩ፣ እዚ ሳዕቤኑ ናይ እገዳ ክፍሊት ዝብሃል ክትከፍል የገድደካ። እቲ 
ንግዲ ከይተመዝገበ ክሰርሕ ስለ ዘይክእል ክሳብ ዝምዝገብ ክዕጾ ኣለዎ። መብዛሕቱ ግዜ እቲ ናይ ከባቢ ቤት ጽሕፈት ቀልጢፉ 
ክምዝግብ ይኽእል እዩ። 

ዉሳኔ (ትእዛዝ/ምኽልካል) 
እንድሕሪ ናይ ከባቢ ጽሕፈት ጉድለታት ርእዩ እሞ እዚ ጉድለታት ብቕጽበት እንተ ዘይ ተኣሪሙ፣ ነቲ ጉድለታት ኣብ ዝተወሰነ 
ግዜ ክትእርሞ ሓደ ዉስኔ ይመጸካ (ትእዛዝ)።  

ናይ ከባቢ ቤት ጽሕፈት ኣድላይ ኮይኑ ኣንት ረኺብዎ ብኡ ብኡ ወይ ድሕሪ ትእዛዝ ስራሕ ንግዲ ከይትሰርሕ፣ ዝተወሰነ ኣቑሑ 
ከይትሽይጥን ካልእን ይኽልክለካ። 

ምስቲ ዉሳኔ (እቲ ትእዛዝ/እቲ ምኽልካል) እቲ ንግዲ ነቲ ጉድለታት ኣብቲ ዝተወሰነ ግዜ እንድሕሪ ዘይኣረሞ መቕጻዕቲ (ሓደ 
ድምር ገንዘብ) ይስዕብ። 

በቲ ናይ ዉሳኔ (ትእዛዝ/ምኽልካል) ጉዳይ ዝወሰዶ ግዜ እቲ ናይ ከባቢ ቤት ጽሕፈት ክፍሊት ይወስድ። 

ናይ ከባቢ እገዳ ክፍሊት/ክፍሊት እገዳ  
ብጌጋ ምልክት ዝተገበረሉ ናይ ቀመማዉን ኮስሜቲካን ፍርያት ናብ ምግዳድ ምኽፋል መቕጻዕቲ ከብጽሓካ ይኽእል እዩ። እዚ 
እቲ ናይ ከባቢ እገዳ ክፍሊት (miljösanktionsavgift) ተባሂሉ ዝጽዋዕ እዩ። ንምሳሌ ቅድሚ ምምዝጋብካ ናይ ምግቢ ንግዲ 
እንተ ጀመርካ እቲ ክፍሊት እገዳ (sanktionsavgift) ተባሂሉ ዝጽዋዕ መቕጻዕቲ እዋናዊ ክኸዉን ይኽእል።  

በዚ ኣገባብ ንናይ ከባቢ ተቖጻጸርቲ ውጻኢታት ከተዉሕዶ ትኽእል 
- ንስኻን ሰራሕተኛታትካን እንድሕሪ ድኣ ናይቲ ንግድኹም ኣገባባት እኹል ፍልጠት ኣሎኩም ንንግድኻ ብውሑስ ዝኾነ 

ኣገባብ ከተካይድ ትኽእል። እዚ ንግድኻ ንዓማዊልካ ብርግጽን ቅኑዕን ምእንቲ ከተካይድን እቲ ካብቶም ናይ ከባቢ ቤት 
ጽሕፈት ዝድለ ምቁጽጻር ንኽንክይ ወሳኒ እዩ 

- ቅድሚ ምጅማርካ ወይ ምርካብካ (ገዚእካዮ እንት ኾንካ) እቲ ንግዲ ክምዝገብ ኣለዎ 

- ናይ ጉሓፍ ከመይ ትሕዞን ከንደይ ከም ትኸፍለሉን ሕሰበሉ 

ጽቡቕ ዕድል! 



ሕቶታት ኣሎካ? 
ምሳና ርክብ ክትገብር ብድሓን ምጻና! 

ናይ ከባቢ ቤት ጽሕፈት (Miljökontoret)  
miljokontoret@koping.se  
ቁጽሪ ተሌፎን: 0221-250 00 

ሓበሬታ ኣብ መርበብ ኢንተርነት koping.se ውን ኣሎ 

ዝያዳ ንኽትፈልጥ ትደሊ እዚ ዝስዕብ መትሓሓዚ (link) ኣሎ:  

• livsmedelsverket.se - ኣብ ናይ ሃገራዊ ምግቢ ድሕንነት (Livsmedelsverkets) መርበብ ኢንተርነት ናይ ምግቢ 
ነጋዳይ እንተ ኾንካ ንዓኻ ዝጠቅም ሓበሬታ ኣሎ 

• kemi.se - ቀመማዊ ፍርያት እንድሕሪ ትሸይጥ ኴንካ ኣብ ናይ ቀመማዊ ተቖጻጸርቲ (Kemikalieinspektionen) 
መርበብ ኢንተርነት ጠቓሚ ሓበሬታ ኣሎ 

• lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Kosmetika/ - እንድሕሪ ናይ ኮስመቲካ ፍርያት ትሽይጥ ኴንካ ሓብሬታ 
ኣብ ናይ ሃገራዊ መድሃኒት ፍርያት ድሕነንት (läkemedelsverket) መርበብ ኢንተርነት ጥራይ እዩ ዝርከብ 

• vafabmiljo.se - ብዛዕባ ናይ ጉሓፍካ ኣተሓሕዛ ተወሳኺ ሕበሬታ እንተ ደለኻ 

ንግዲ ክትጅምር እንተ ደለኻ ካልእ ሓበሬታ 

ንግዲ ክትጅመር ወይ ትካል ከተካይድ ኣንድሕሪ ደሊኻ ንናይ ከተማ ምምሕዳር ናይ ንግዲ ኣሃዱ (näringslivsenhet) ተወከስ 

Näringslivsenheten  
naringsliv@koping.se  
Telefon: 0221-250 00 
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