සහසංය ෝජන :- නව්යකරණ සහ ජනතාව්ට ය ෝෂණ සැ යීම
GHI යතාරතුරු ත්රිකාව්
විවිධ රටව්ල් අතර ව්තින ආහාරම යරගුලාසි ව්ල ව්තින යව්නස්කම් යහ් තු සාධක යකාටයෙන ජාතයන්තර ආහාර
ව්යා ාර ට බාධා ැමිණියේ. යම් යහ්තුයව්න් යසෞඛ්ය ප්රමිතීන් ව්ලට නි දව්න ලද ආහාර ව්ල විනාශ
ැමිණියව්න අතර
යමම ක්රි ාදාම සිදුව්න්යන් බිලි න ෙණනක් යලෝක ජනතාව්ට අව්ශය තරම් ආහාර රහිත ව්ාතාව්රණ ටයේදී . මීට
අමතරව් රස් ර වියරෝධී යරගුලාසි, නිෂ් ාදන ව්ල කාර්යක්ෂමතාව් ව්ැඩිදියුණු කිරීම සහ යෙෝලී යව්ළඳ ලව්ල් ව්ලට
ආහාර යබදා හැරීයම් ශාකයතාව් ව්ැඩිදියුණු කිරීම සිදු කරන නව් තාක්ෂණික ක්රයමෝ ා න් ව්ල ආය ෝජන ට සහ
නව්යකරණ ට බාධා මුණුව්යි.
ආහාර ද්රව්ය මනුෂය රිය ෝජන ට නුසුදුසු බව්ට නිර්ණ කිරීම යහ්තු ප්රතය යකාටයෙන අන්තර්ජාතික යේශසීමා ව්ලදී ආහාර
ද්රව්ය රියරෝධන ට, යනෞයරෝධන ට, සහ දණ්ඩා න ට ලක් කිරීම සහ විනාශ ට ේ කිරීම සිදු කරනු ලැයේ. සතය
ව්ශය න්ම ආහාර ද්රව්ය රිහරණයේදී, නැේෙත කිරීයම්දී, සහ ෙබඩා කිරීයම්දී අන්තර්ෙත වි ව් උ ද්රව් ව්තින අතර එම උ ද්රව්
ව්ලට ේූ ආහාර තව්දුරටේ රිය ෝජන ට සුදුසු මට්ටමක නැත. එනමුේ විදයාේමකව් සාධාරණීකරණ ට ේ කිරීමට
යනාහැකි ආහාර සුරක්ිතතාව් පිළිබඳ යරගුලාසි නිසා ආරක්ෂා සහිත සහ රිය ෝජන ට සුදුසු ආහාර ද්රව්ය විනාශ සිදු ව්න
බව් යනාසලකා හැරීමට යනාහැකි කරුණකි.
යලෝක පුරා අතිවිශාල සංඛ්යාව්ක් ආහාර විදයාඥයින් තරයේ යහලා දකින කරුණක් යලස බිලි න ෙණනාව්ක ජනතාව්
සාගින්යනන් පීඩිතව් කල් යෙව්න අතරව්ාරයේදී සිදුව්න යම ාකාරයේ සුරක්ිත සහ ය ෝෂය ආහාර ද්රව්ය ව්ල විනාශ
ය න්ව්ාදීමට හැක. යමහි ප්රතිඵල ක් යලස හටෙේ Global Harmonization initiative (යෙෝලී සුසංය ෝජන ප්රථමාරම් )
අන්තර්ජාතික මට්ටයම් ලා රහිතව් ව්ේව්න විදයාේමක සංවිධාන සහ ඒකකක විදයාඥයින්යෙන් සමන්විත ජාලාව්කි. එම
සංවිධාන යෙෝලී ආහාර යරගුලාසි සහ ව්යව්ස්ථා සුසංය ෝගී සම්මත කට යෙන ඒයම් රමාර්ථය න් නිල ව්ශය න් ක්රි.ව්.
2007 ව්ර්ෂයේදී පිහිටුව්නු ලැබිනි.
ආහාරම යරගුලාසි නිසෙ ව්ශය න් සාව්දය යනාවුව්ද, බහුතර ක් යරගුලාසි විදයාේමක දනමක් රහිතව් නව්ා ඇත. යෙෝලී
ව්ශය න් සුසංය ෝජිත මට්ටමක ව්තින,විදයාේමක දනමක් සහිත ආහාරම යරගුලාසි ව්ල ඌනතාව් හමුයේ යෙෝලී
ජනෙහනයේ සාගින්නට ප්රතිකර්ම ක් යලස ය ාදාෙත හැකි යසෞඛ්යමේ සහ ය ෝෂය දාර්ථ ව්ලින් පිරිපුන් ආහාර අනව්ශය
යලස විනාශ ට ේව්නු ඇේයේ එම ආහාර සතය ව්ශය න්ම රිය ෝජන ට සුදුසු මට්ටම් ව්ල තිබි දී .

ෙැටලුව් කුමක්ද? සන්නියේදනයේ විසන්ිතාව් න් .
විදයාේමක දේත ව්ල ඌනතාව් ක් නැත. සමියුරු සමායලෝචන ට ලක්ූ විදයාේමක ලිපි යල්ඛ්න දහස් ෙණනින් ව්තින අතර
එම ලිපි යල්ඛ්න සමූහ ට කදනිකව් තව්ේ විදයාේමක ලිපි එකතු යව්මින් ව්තියි. ඉලක්කෙත වි යුතු ෙැටලුව් ව්න්යන් නම්
දේත ව්ල අර්ථාන්විත ය ාදාෙැනීම් සහ ඒව්ායේ රදුදාරීන් හට එම දේත නිසි යලස සම්යේෂණ කිරීමයි. විදයාඥයින්යේ
සන්නියේදන ඔවුයනාවුන් අතර සැලකි යුතු තරම් සාර්ථක මට්ටමකින් සිදු ූව්ද, අව්සානයේ යරගුලාසි යොඩනැගීම සහ
ය දවීම සිදු කරන තනතුරු යහබව්න්නන් සමෙ සිදු කරන සාකච්ඡා සැලකි යුතු තරම් සාර්ථක මට්ටමකින් සිදුව්න බව්ක්
යනාය යනයි. එනම් ප්රති ේති සම් ාදක න්, යේශ ාලඥයින්, ය ාදු ජනතාව්, මාධය, ාර්ලියම්න්තු මන්ීව්රුන් සහ
ාරිය ෝජක ක්රි ාකාරින් .
විෂ සහිතබයව්හි සංකල්
යහව්ේ විෂ ද්රව්ය න්නට සාව්දය අර්ථකථන ලබාදීම එව්න් ූ අසාර්ථක සන්නියේදන ව්ලට සු ැහැදිලි
උදාහරණ කි. සි ව්ස් ෙණනාව්ක් මුලුල්යල් "විෂබව්ට මුල මාත්රාව්යි" න අදහස සාමානය දැනුම සම් ාරයේ යකාටසක් වී
ැව්තිනි. එනම් "සලකන ලද කජව් විදයාේමක ේධති ක් තුලදී සලකන ලද ද්රව්ය කට විෂ සහිත යලස ක්රි ාේමක වීමට
හැකි ාව් ඇේයේ එම ේධති තුලදී එම ද්රව්යයේ සැලකි යුතු තරම් අික සාන්ද්රණ කදී මණකි" න අදහසයි. ැරායසල්සස්
(නූතන විෂ විදයායව්හි පි ා) යමම මූලධර්ම සදහා දනම් කරෙේයේ 16 ව්න ශතව්ර්ෂයේදී ඔහු විසින් සමායලෝචන කරෙේ
සා නික දේත සමූහ ක් ඔස්යස් එලඹි නිෙමණයි. මීට අමතරව් ව්ඩාේ මෑත කාලිනව් කැපී ය යනන විදයාඥයින් විසින් (බෲස් ඒම්ස්
සහ එඩ්ව්ර්ඩ් කැලබ්රීස් ආදී) යමම ප්රකාශන සතයා න කරන සාක්ි සහිත ර්යේෂණ අන්තර්ජාතික විදයාේමක සඟරා ව්ල ල
කර තියේ.
එනමුදු විදයාේමක චක්ර ව්ලින් පිටතදී, "මාත්රාව් මගින් විෂ බව් තීරණ යකයර්" න අදහස දුර්ව්ල යලස සම්යේෂණ
ව්න අදහසකි. යම ට සාක්ි යලස රස් ර වියරෝධී ආහාර සුරක්ිතතා පිළිබදව් යරගුලාසි සහ එමගින් සිදුව්න
විනාශ යමන්ම සුරක්ිත ආහාර පිළිබඳව් තියබන ව්ැරදි ව්ැටහීම් තුරුව්ාහරින ප්රව්ෘේතී සිරස්තල ය න්ව්ාදීමට හැක.
යමහි ය න්ව්ා දී ඇති ප්රස්ථාර මගින් යමම අදහස සරලව් යේරුම් ෙැනීමට හැක.
A ප්රස්තාර : යමමගින් විෂ මාත්රා පිළිබදව් ප්රති ේති සම් ාදක න් සහ යේශ ාලනඥයින් හට බල ෑම් කරන ය ාදු ජනතාව්
සහ එව්ැනි යව්නේ සාධක ාර්ශව් ව්ල ව්තින දැනුම නිරූ ණ කරනු ලැයේ. ඊට අනුකූලව් විෂදා ක ද්රව්ය ක් මාත්රාව්
පිළිබදව් අවිචාරාේමකව් බල ෑම් ඇති කරන අතර, එබැවින් එම අහිතකර බල ෑම් හරණ සඳහා විෂ ද්රව්ය සම්ූර්ණ
ව්ශය න්ම සලකන ලද ආහාර කින් ඉව්ේ කිරීම සිදු කළ යුතු .
B ප්රස්ථාර : විෂ සහිත ද්රව්ය පිළිබඳව් ප්රති ේති සම් ාදක න් සහ යේශ ාලනඥයින් සහිතව් ව්තින අදහස නිරූ ණ කරයි.
යමම රාසයේ අදහස් ආහාර යරගුලාසි නි ාමක න් හට ඍජුව්ම බල ෑම් එල්ල කරයි. මීට අනුකූලව් මාත්රාව් සහ හානි
එකියනකට අනුයලෝමව් සමානු ාතික ව්න අතර, විෂ ද්රව්ය, අඩු මාත්රා ව්ලින් රිය ෝජන ශරීර ට අහිතකර බල ෑම් ඇති
කරන්යන් ඉතාමේ අඩු පුේෙල න් (එනම් ඡන්දදා ක න්) ප්රමාණ ක් තුල .

.

සහසංය ෝජන :- නව්යකරණ සහ ජනතාව්ට ය ෝෂණ සැ යීම
(දිෙටම)
C ප්රස්ථාර : යමමගින් ය න්ව්ා ඇේයේ විදයාේමක සාක්ි මත දනම් ූ විදයාඥයින්යේ මත පිළිබඳව්යි. උදාහරණ ක්
යලස ෙේ කළ, විෂ ද්රව්ය මාත්රාව් ඉතා අික නම්, හානිකර තේේව් ඇතිවීම සිදුයේ. නමුේ, සලකන ලද යේහලී මට්ටමකට
ව්ඩා අඩු මාත්රා ව්ලින් සලකන ලද විෂ ද්රව්ය ක් රිය ෝජන කිරීයම්දී එහි අහිතකර බල ෑමක් ඇති යනායේ. එනම්, ඉතා
සුළු මාත්රා ව්ලදී විෂ ද්රව්ය ව්ලින් සිදු ව්න අහිතකර බල ෑමක් නැත. සමහරක් ද්රව්ය සදහා කදහික සාන්ද්රණ අව්ම වීමද
යේහ ට අහිතකර තේේව් ඇති වීමට බල ෑමට හැක. (උදා: විටමින්, ඛ්ණිජ ලව්ණ ආදී). ම් ද්රව්ය යේහ තුල ඌනතාව්
යමන්ම අිසාන්ද්රණ මගින්ද (උදා: විටමින් A යහෝ කඩ) යේහ ට අහිතකර යමන්ම මාරාන්තික තේේව් වුව්ද ලොවීමට
හැක. (ප්රස්ථාර : D).
සම්ප්රයුක්ත ක් යලස ෙේ කල යමම ප්රස්ථාර මගින් නිරූ ණ ව්න්යන් දැනුයම් ව්තින විසන්ිතා සහ ව්ැරදි ව්ැටහීම් . යම් යහ්තු
කරයෙන අවිදයාේමක සහ රස් ර වියරෝධී යරගුලාසි යොඩනැගීම යෙෝලී මට්ටමකින් සිදු ව්න අතර, එහි අතුරුඵල ක් ව්ශය න්
ආරක්ිත තේේව්යේ ව්තින සහ ය ෝෂය රිූර්ණ ආහාර ද්රව්ය විනාශ ට ේවීමට හැක. සතය ව්ශය න්ම ෙේ කල, සි ලුම
ස්ව් ාවික ආහාර විෂැති ද්රව්ය ව්ලින් සමන්විත ව්න අතර, ඒව්ා විෂ සහිත ආකාරය න් ක්රි ාේමක වීමට ය ලයෙන්යන් මාත්රාව්
අික ූ විට මණි. උදාහරණ ක් යලස ෙේ කළ, යකෝපි ව්ල ජානම ව්ශය න් ධූලකම ද්රව්ය සැලකි යුතු ප්රමාණ කින්
ව්තින නමුේ සාමානය යකෝපි ප්රමාණ ක් රිය ෝජන කරන පුේෙලයින් සහ යකෝපි රිය ෝජනය න් ව්ැලකී සිටින පුේෙලයින්
අතර පිළිකා හට ෙැනීයම් ප්රව්ණතාව් න් අතර සැලකි යුතු මට්ටයම් සංඛ්යාේමක යව්නසක් ව්තින බව්ට විදයාේමක සාක්ි
යනාමැත. යකෝපි ව්ල ධූලක ද්රව්ය තිබූ මණින් එම සලකන ලද ද්රව්ය ව්ල සම්ූර්ණ හරණ අනිව්ාර් කිරීම සදහා ආහාරම
යරගුලාසි ැනවීයම් අව්ශයතාව් ක්ද යනාමැත.

GHI: සම්බන්ධතා නිර්මාණ සහ සම්මුතීන් යොඩනැගීම
GHI හී එක් ප්රමුඛ්තාව් ක් ව්න්යන් ආහාර සුරක්ිතතා විදයාව් පිළිබඳව් මනා ප්රති ේති සම්ප්රය ෝජන සහ එම ප්රති ේතීන්
බලධාරීන් සහ නීතිම තීරණ ෙැනීයම් වි ව් සහිත නිලධාරීන් හට සම්යේෂණ කිරීමයි. ය ාදු ජනතාව්ට, මාධය ට, ප්රති ේති
සම් ාදක න් හට සහ ාමක සහ යරගුලාසිම බලධාරීන් හට යමම දැනුම සම්යේෂණ කිරීම ව්ැදෙේ යේ. එහි ඉලක්ක ව්නුයේ
අව්යබෝධ ව්ැඩිදියුණු කිරීම සහ ව්ඩාේ සාර්ථක යලස ඉහත කී ාර්ශව්කරුව්න් දැනුව්ේ කිරීමයි. යමමගින් විදයාේමක සංකල්
ව්ටා යොඩනැගුනු (යේශ ාලනම සහ මාධය උ කල් න ව්ලින් යතාරූ) ව්ඩාේ අර්ථව්ේ සහ සුසංය ෝගී ආහාර සුරක්ිත ාව්
පිළිබඳ නීති සහ යරගුලාසි සම් ාදන ක්රි ාදාම න් යලෝකයේ සි ලුම රටව්ල් ව්ලට ලබා දීම රමාර්ථ යේ.
GHI දනයම් ක්රි ාකාරී සාමාජික න් විදයාේමක ප්රජාව් තුල සම්මුති ක් ඇති කිරීම සදහා රැස්වීම් සංවිධාන ට අමතරව්,
හසුයව්න් අව්යබෝධ කරෙත හැකි මට්ටමකින් සහ යේශී
ාෂා ව්ලට හසුයව්න් රිව්ර්තන කිරීමට හැකි සංක්ිප්ත විදයාේමක
සන්නියේදන නිර්මාණ ට කැ වී සිටී. සන්නියේදන ක්යෂ්ත්රයේ ක්රි ාකාරී ස්යේච්ඡා යස්ව්ක න්යේ උ කාරය න් යලෝක පුරා
සි ලුම ජනතාව් හට ප්රයේශ වීමට හැකි අධයා නික මූලාංෙ, සම් ේ, සහ සන්නියේදන යේදිකා නි දවීමට ද GHI සංවිධාන කැ වී
සිටී. මීට අමතරව්, බහුතර ක් සාමාජිකය ෝ ජාතික සහ අන්තර්ජාතික ජනප්රි ප්රව්ෘේති යස්ව්ා ව්ලට සම්මුඛ් සාකච්ඡා සහ ලිපි
සැ යීම කරමින් සංවිධානයේ තානා තිව්රු යලස ජාතික/යෙෝලී කලා ව්ල සක්රී යලස යතාරතුරු සහ දැනුම යබදාහැරීමට
දා ක යව්න අතරතුර ආහාරම යරගුලාසි සුසංය ෝජන තිර කිරීයම් ය යදති.
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) පිළිබඳව් අතියර්ක යතාරතුරු දැනෙැනීමට සහ එමගින්
ය ාදු ජනතාව්ට ආහාර සැ යීමට සහ විදයාේමක දනමක් සහිත යෙෝලී ආහාරම යරගුලාසි මගින් නව්යකරණ ට උ කාරී වීම
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