“ආහාර අනුබද්ධිත රරගුලාසි සහ ව්යව්ස්ථා පිළිබඳව් විද්යාත්මක සම්මුතියකට එලඹීම හරහා ර ෝලීය මට්ටරම්ම
සියලූම පාරිරහෝගිකයන් සඳහා සුරක්ෂිත සහ මනාව් පිළිරයල වූ ආහාර ද්රව්ය ව්ල උපරයෝජ්යතාව්ය තහවුරු කිරීම"
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ක්ෂණික ප්රචාරය සඳහා

ර ෝලීය සුසංරයෝ න ප්රථමාරම්මභය විසින් ආහාර සුරක්ෂිතතාව්ය පිළිබඳව් ඔත්ු
සැපයුම්ම රව්බ් අඩවිය විව්ෘත කිරීම
රමම නව් රව්බ් අඩවිය හරහා ආහාරපාන කර්මාන්තරේ රස්ව්ාද්ායකයන් හට රලෝකරේ ඕනෑම ස්ථානයක සිට
තමන්රේ අනනයතාව්ය නිර්නාමිකව් පව්ත්ව්ාර න ආහාර සුරක්ෂිතතාව්ය පිළිබඳව් බරපතල සිද්ධීන් ව්ාර්තා
කිරීමට ඉඩකඩ සපයනු ලැරබ්
(විවයනා, ඕසරියාව) අව ෝසරු 9, 2021 - ව ෝලීය සුසංවයෝගී ප්රථමාරම්භය (GHI). ව ාරුරු සැපයුම්කරුවන්ධට
ආහාර සුරක්ි ාවයට අනුබද්ධ් ඔත්තු සැපයීවම් අරමුවණන්ධ දියත්ත කරන ලද වවබ් අඩවිය පිළිබද්ව් රමරස් සුටින්
ප්රකාශ කරු. රමම රව්බ් අඩවියට https://whistle.globalharmonization.net ඔස්රස් රලෝකරේ ඕනෑම රටකින්,
ආහාරපාන කර්මාන්තරේ ඕනෑම රස්ව්ාද්ායකරයකුට ප්රරේශ වීමට හැක.
“රලෝකය පුරා ආහාර පාන කර්මාන්තරේ රස්ව්කයන් බහුතරයක්ෂ ආහාර සුරක්ෂිතතාව්ය පිලිබඳව් තමන්රේ අද්හස්

උද්හස් බාහිරයට ප්රකාශ කිරීරමන් ව්ැලකී සිටින්රන් තමන්රේ අනනයතාව්ය අනාව්රණය විරමන් ඇතිවිය හැකි
ප්රතිවිපාක රහ්ු රකාටර නය. යරමකු තමන්රේ හෘද්ය සාක්ෂියට එකඟව් කටයුු කර රතාරුරු සපයන අතර එහි
ප්රතිපලයක්ෂ ව්ශරයන් රබාරහෝ පුද්ධ ලයන් හානිද්ායක ආහාර ව්ලින් සුරක්ෂිත වුව්ද්, රබාරහෝවිට ඔත්ුකරුව්න්රේ
රැකී රක්ෂෂා අහිමි වීම සීදුව්න අතර, සමහරවිට ඔවුන් ඊටත් ව්ඩා ද්රුණු ප්රතිවිපාක ව්ලට ුහුණ රද්ති. රමය අද්ටත්
රබාරහෝ ඔත්ුකරුව්න්රේ ඉරණමයි. රම්ම රහ්ුරව්න්, GHI ප්රථමාරම්මභය විසින් ඔත්ුකරුව්න් උරද්සා නිර්නාමිකව්
ආහාර සුරක්ෂිතතාව්ය පිළිබඳව් ඔත්ු සැපයීමට උපකාරී ව්න රව්බ් අඩවියක්ෂ නිර්මාණය කර තිරබ්. ඔත්ුකරුව්න්රේ
නිර්නාමිකත්ව්ය සුරක්ෂිතව් පව්ත්ව්ා ැනීමට රමම රව්බ් අඩවිය හරහා ප්රුඛත්ව්ය ලබාදී ඇති අතර, රමම ඉලක්ෂකය
සඵල කර ැනීම උරද්සා GHI ප්රථමාරම්මභය අන්තර්ජ්ාල අඩවි පද්නම්ම කර ත් රපෞද්ධ ලිකත්ව්ය සහ නිර්නාමිකත්ව්ය
ආරක්ෂෂණ පියව්ර දියත් කර තිරබ්. මීට අමතරව් රමම නිර්නාමික රතාරුරු පත්රිකාව්න් පිරවීරම්ම ක්රියාව්ලිරේදිද්, නැව්ත
නැව්තත් ව්ාර්තාකරු/කාරියට තමන්රේ අනනයතාව්ය අනාව්රණය ව්න රතාරුරු කිසිව්ක්ෂ ඉදිරිපත් රනාකරන රලසට
මතකයට නැංරේ” රලස GHI සභාපති හුබ් රලලිරව්ල්ඩ් මහතා ප්රකාශ කර සිටිරේය.
දිනපතා, රලෝපුරා ආහාරපාන කර්මාන්තරයන් සුරක්ෂිත, රසෞඛය සම්මපන්න සහ මනාව් පිළිරයල වූ නිෂ්පාද්න සමස්ථ
ර ෝලීය ජ්න හනය උරද්සා නිකුත් කිරීම සිදුරකරර්. එනුදු, යම්ම අව්ස්ථා ව්ලදී අකරතැබ්බරයන් රහෝ අරුණක්ෂ
සහිතව් සුරක්ෂිතතාව්ය පිළිබඳව් රයාද්ව්ා ඇති ප්රමිතින්ට අනුකූල රනාව්න ආහාර නිෂ්පාද්න රව්ළඳපලට නිකුත් වීම
සිදු රේ. රමය බරපතල ව්ැරැද්ධද්ක්ෂ ව්න අතර GHI ප්රථමාරම්මභය විසින් නැව්ැත්වීමට ඉලක්ෂක කර ඇති කාරණයකි.
ආහාර සුරක්ෂිතතාව්ය පිළිබඳ ැටලු රපාදු ජ්නතාව්රේ රසෞඛයයට තර්ජ්නාත්මක ව්න්රන් පරිරභෝජ්යකන්ට
හානිද්ායක රමන්ම සමහරක්ෂවිට මාරාන්තික වීමට පව්ා ඇති හැකියාව් රහ්ු කරර නය. ආහාර සුරක්ෂිතතාව්ය
පිළිබඳව් ැටලු රලෝක ජ්න හනයටම තර්ජ්නයක්ෂ ව්න අතර මිනිසුන්ට සුරක්ෂිත, සුරපෝිත ආහාර ලබා ැනීමට ඇති
හැකියාව්ට ව්ාරණයක්ෂ විය හැක. රලෝකරේ සියලුම රටව්ල්ඩ ව්ල ආහාර ව්ල සුරක්ෂිතතාව්යට සම්මබන්ධ සිද්ධීන්
පිළිබඳව් ව්ාර්තාකිරීරම්ම ප්රව්ණතාව්ය ඉහල යමින් පව්තින අතර මීට ප්රධාන රහ්ුව් ව්ශරයන් සැලරකන්රන් ව්ැඩිදියුණු
කරන ලද් පරීක්ෂෂා කිරීරම්ම ක්රමරේද් සහ ව්ාර්තා කිරිරම්ම ක්රියාව්ලීන්ය. මීට තව්දුරටත් උපකාරී ව්න සිද්ධියක්ෂ ව්න්රන්
පරිරභෝජ්කයන් රමන්ම ආහාර නිෂ්පාද්ක, සැකසුම්ම කාරක සහ සැපයුම්මද්ායක රස්ව්ාද්ායකන්රේ ව්ැඩිදියුණු වූ
සූක්ෂෂමතාව්ය සහ ද්ැනුව්ත්කමයි. එනුදු, ආහාර සුරක්ෂිතතාව්ය පිළිබඳ සිද්ධි සුද්ාය අතරින් ව්ාර්තා ත සිද්ධීන් රලස
සැලකීමට හැකි ව්න්රන් අතරලාස්සකි. සංඛයාත්මක ව්ශරයන් ව්ඩාත් ප්රුඛ ව්න්රන් ව්ාර්තා ව්ල සටහන් රනාවූව්ද්
අනුරුද්ායක බවින් සමාන රහෝ සමහරක්ෂවිට ව්ඩාත් භයානක සිද්ධීන්ය. රමව්ැනි සිද්ධීන් දිනපතා, රලාව්පුරා සියලුම
රටව්ල්ඩ ව්ල සාමානය රලස ක්රියාව්ට නැංරව්න්රන් තිර රරදි ව්ලට එපිටින්, රපාදු ජ්නතාව්රේ රමන්ම, ආහාර
සුරක්ෂිතතාව්ය පිළිබඳ නිලධාරී සමූහරේ පියවි ඇසට රනාරපරනන ආකාරරයනි.

රමකී අව්ස්ථා ව්ලදී ව්ඩාත්ම බරපතල අව්නඩුව් ව්න්රන් රනාසැලකිලිමත්කරම්ම ප්රතිවිපාකයක්ෂ රලස ඇතිව්න
අත්ව්ැරදීම්මය. එනම්ම; නිශ්ිත ක්රියා පටිපාටි අනු මණය රනාකිරීම, රහෝ යම්මවිටක නිව්ැරදි ක්රියාව්ලින් ව්ලට අනු ත
රනාවීමයි. සාපරාී මානසිකත්ව්යද් ආහාර සුරක්ෂිතතාව්යට එරරහි සැලකිය යුු මට්ටරම්ම තර්ජ්නයක්ෂ ව්න අතර රමය
ප්රකාශ ව්න්රන් හිතාමතා, ව්ංචනිකව් සිදු රකරරන බාල රහෝ තහනම්ම අුද්රව්යය රපරටු කරර න සිදුකරන ආහාර
සැකසීරම්ම ක්රියාව්ලීන් හරහාය. රමකී පියව්ර නු ලබන්රන් ව්ැඩිමණත් ලාභ අත් කර ැනීරම්ම කූඨ යටි අද්හස
රපරද්ැරිව්යි. එහි ප්රතිවිපාකයක්ෂ රලස පරිරභෝජ්කයන්හට විවිධාකර මට්ටරම්ම හානිද්ායක අුරු උපද්රව් ව්ලට ුහුණ
දීමට සිදුරේ.
ආහාර සුරක්ෂිතතාව්ය පිළිබඳ සාරධර්ම සහ රරගුලාසි විවිධ රටව්ල්ඩ අතර එකිරනකට රව්නස් වීම ව්ැලැක්ෂවිය
රනාහැක. සමහරක්ෂ රටව්ල්ඩ ව්ල රමකී ැටලු ව්ලට ුහුණ දීරම්ම අරුණින් පිහිටුව්න ලද්ධද්ාවූ නිල ඔත්ු සැපයීරම්ම
රස්ව්ා නැුව්ාද් රනාරේ. ආණ්ඩඩුව් විසින් රමම පියව්ර ක්රියාව්ට නැංවීම විවිධාකාර ක්රම ව්ලින් සිදු කරන්රන්, ඔත්ු
සැපයුම්මකරුව්න්රේ අනනයතාව්ය සුරක්ෂිතව් තබා ැනීම ප්රුඛ ඉලක්ෂකයක්ෂ රලස සලකමිනි. එනුදු
ඔත්ුකරුව්න්රේ අනනයතාව්ය සුරක්ෂිතව් පව්ත්ව්ා ැනීමට රමකී නිල රස්ව්ා ව්ලින් සපයන සුරක්ෂිතතාව්යද්
විවිධාකාරය.
සමහරක්ෂ රටව්ල්ඩ ව්ලින් සපයන ඉහල සුරක්ෂිතභාව්ය හුරේ වූව්ද් යම්ම පුද්ධ ලයන් ඔත්ු සැපයීමට මැලි වීමට රහෝ
එකී කාරණය අනුබද්ධධව් සාධාරණ රද්ගිඩියාව්කට රහෝ බියකට ුහුණ දීමට හැක. රමය විරශ්ෂරයන්ම අද්ාල ව්න්රන්
ඔවුන්රේ අනනයතාව්ය අනාව්රණය වීමට හැකි අව්ස්ථා ව්ලදීය. රමකී රහ්ුන් සලකා රමන්ම ඊට අමතරව් ආහාර
පරිබද්ධධ අනුරුද්ායක්ෂ සිද්ධීන් ව්ාර්තා කිරීරම්ම රේ ය ව්ැඩිකිරීරම්ම අරුණින් GHI ප්රථමාරම්මභය විසින් පහසුරව්න්
ප්රරේශ වීමට හැකි අන්තර්ජ්ාල අනුබද්ධිත රමව්ලමක්ෂ ව්ශරයන් - ආහාර සුරක්ි ාවය පිළිබඳව ඔත්තු සැපයුම් වවබ්
අඩවිය දියත් කර තිරබ්. ආහාර සැපයුම්ම ද්ාමරේ ඕනෑම ස්ථානයක, රලෝකරේ ඔනෑම රටක ක්රියාශීලී අරයකු හට
පරිශීලනය කළ හැකි අයුරින් ර ාඩන ා ඇති රමම රව්බ් අඩවිය ඔස්රස් ආහාර නිෂ්පාද්ක සමා මකින් සපයන
නිෂ්පාද්නයක්ෂ රහෝ එකී සමා මක ක්රියාත්මක ව්න ක්රියා පටිපාටියක සුරක්ෂිතතාව්ය පිළිබඳ තමන්ට ඇතිව්න මතව්ාද්,
රහෝ අද්හස් උද්හස් ඔත්ු ව්ශරයන් ලබාදීමට අව්ශය පසුබිම සකසා දී තිරබ්. රමකී රව්බ් අඩවිරේ සුවිරශ්ෂීතම අං ය
ව්න්රන් ව්ාර්තා කිරිරම්ම ක්රියාව්ලිය නිර්නාමිකව් සිදුකිරරිමට හැකි වීමයි. ව්ර්තමානරේදී අඩවිය ඉංග්රීසි බසින් පරිශීලනය
කිරීමට හැකි අතර, නුදුරු අනා තරේදීම විවිධ රද්ධශීය භාෂා ව්ලට පරිව්ර්තිතව් නිකුත් වීමට නියමිතය.
GHI ප්රථයාරම්මභයට ලැරබන සියලුම අව්යාජ් ව්ාර්ථා ආහාර සුරක්ෂිතතාව්ය පිළිබඳ විරශ්ෂඥයින් මඩුල්ඩලක්ෂ විසින්
ඇ යීමට ලක්ෂ රේ. ප්රථයාරම්මභය විසින් "බරපතල" රලස තහවුරු කරන (එනම්ම: පාරිරභෝගිකයන් හට ද්රුණු හානි
පැනවීමට හැකි තර්ජ්නාත්මක) සිද්ධීන් සම්මබන්ධරයන් GHI ප්රථමාරම්මභය සලකන ලද් රරට් රද්ධශීය නිලධාරීන්රේ
විමර්ශනයට සහ අව්ධානය නංව්නු ලැරබ්. රමම රව්බ් අඩවිය දියත් කරනු ලැරබන්රන් සමාජ් ජ්ාල රව්බ් අඩවි ව්ල
ද්ැනුව්ත්කාරක ව්යාපාරයක්ෂ රපරද්ැරිව්, ආහාරපාන කර්මාන්තරේ රස්ව්ාද්ායක ජ්නතාව්ට ඇතිව්න අද්හස් උද්හස් සහ
මතව්ාද් අන්තර්ජ්ාතික මට්ටරම්ම මඩුල්ඩලක්ෂරේ සැලකිල්ඩලට ලක්ෂකිරීරම්ම අරුණ මූලික කරර නයි. පහත සඳහන්
රතාරුරු කැටිකර ත් ඡායාරූපය සලකන්න.
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ර ෝලීය සුසංරයෝ න ප්රථමාරම්මභය (GHI) අන්තර්ජ්ාතික විද්යඥයින් සහ විද්යාත්මක සංවිධාන ව්ලින්
සම්මප්රයුක්ෂත වූද්, ර ෝලීය මට්ටරම්ම ආහාරමය රරගුලාසි සහ ව්යව්ස්ථා සම්මමථකරනය සහ සුසංරයෝ නය
ඉලක්ෂක රකාට ත් විද්යාත්මක පද්නම්මවූ ජ්ාලාව්කි. GHI ප්රථමාරම්මභය විද්යාත්මක පද්නමක්ෂ සහිතව් ර ෝලීය
මට්ටරම්ම ආහාර සුරක්ෂිතතාව්ය නීති සහ රරගුලාසි සුසංරයෝ නය මගින් රව්ළඳාමට අනුබද්ධිත නුත් ව්යාජ්ව්
විද්යාත්මක පද්නම්ම සහිත බව්ට රඟපාන ආහාර පරිබද්ධධ සුරක්ෂිතතා නීති සහ රරගුලාසි බිඳරහලීම හරහා
ර ෝලීය සාගින්න ඌනනයට සහ සකල රලෝකව්ාසී ජ්නතාව්රේ ආහාර සුරක්ෂිතභාව්ය තිර කිරීරම්ම අරුණ
සහිත ලාභ සඳහා රනාපව්ත්ව්න සංවිධානයකි. ව්ැඩිදුර රතාරුරු සඳහා එලරෙන්න:
www.globalharmonization.net
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