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طویل فبصلے کے ثؼذ  ،سواں هبٍ ( 7اپشیل) کو هؾتشکہ هفبدات کوًغل (عی عی آئی) کی
جبًت عے پوسے هلک هیں کھبًے پیٌے کے یکغبں هؼیبس سکھٌے کب فیصلہ  ،ثیي االلواهی
عطخ پش هغبثمتی لواػذ وضغ کشًے کے لئے صذیخ عوت هیں ایک لذم ہوعکتب ہے۔
لیکي ػوودی صبسف دوعت عیف فوڈ سیگولیٹشی دکوهت تیبس کشًے کے لئے  ،صوثبئی
دکوهتوں کو اپٌے فوڈ لواًیي هیں تشهین کشکے هؼیبسات کو واپظ وفبلی دکوهت کے
دوالے کشًب پڑتب ہے  ،اوس اعالم آثبد کیپیٹل ٹیشیٹشی (آئی عی ٹی) کو هکول طوس پش ًئی
لبًوى عبصی کشًی ہوگی۔ صوثبئی فوڈ سیگولیٹشی اداسوں کو صشف وفبلی دکوهت کے
هؼیبسات کو ًبفز کشًے کب اختیبس دبصل ہوگب ۔
عی عی آئی کے عشکبسی اػالهیے هیں  ،جو ثڑھتی ہوئی عشدذ پبس ای فوڈ تجبست کے
تٌبظش هیں کیب گیب ہے ً ،ے کہب" :هلک ثھش هیں کبسوثبس کشًے هیں آعبًی اوس هؼیبس اوس
هؼیبس کے ہن آہٌگی کو هضیذ ثہتش ثٌبًے کے لئے  ،یہ فیصلہ کیب گیب ہے کہ صوثے ہن آہٌگی
کے هؼیبس کو هطلغ کشیں گے۔ "پبکغتبى اعٹیٌڈسڈ ایٌڈ کوالٹی کٌٹشول اتھبسٹی (پی ایظ کیو
عی اے) ًے اپٌے هؼیبسات کو هٌغور کشکے همشس کیب ہے۔"
ثیبى هیں هضیذ کہب گیب " ،اط ثبت پش ثھی اتفبق کیب گیب کہ هؼیبسات  ،ہن آہٌگی عے هتؼلك
لیجلٌگ  ،اوس عشٹیفیکیؾي هبسکظ لوگو پی ایظ کیو عی اے کب خصوصی ڈوهیي سہے گب۔
عی عی آئی ًے اعالم آثبد هیں کوًغل کیلئے هتؼذد هغتمل عیکشٹشیٹ لبئن کشًے کب فیصلہ
ثھی کیب۔
 0202هیں آئیٌی اًذشاف کے ثؼذ عے  ،صوثوں  ،پٌجبة ًے عت عے آگے چل کش
خوساک اوس اط کے هؼیبس کو اپٌے خصوصی ڈوهیي کے طوس پش دػوی کیب ہے۔ پٌجبة
ثذث کش سہب تھب کہ  01ویں تشهین عے پہلے اوس اط کے ثؼذ کھبًب کجھی ثھی وفبلی
هوضوع ًہیں تھب۔ پٌجبة دکوهت  ،پیوسی فوڈ آسڈیٌٌظ  0692کے هطبثك  ،کھبًے پیٌے
کی هصٌوػبت کی ًگشاًی کش سہی ہے۔ تبہن  01 ،ویں تشهین کے ثؼذ  ،پبک فوڈ آسڈیٌٌظ کو
کبلؼذم لشاس دے کش پٌجبة فوڈ اتھبسٹی ایکٹ عے تجذیل کشدیب گیب۔
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چبسوں اعوجلیبں ًے فوڈ سیگولیٹشی هیکبًضم  -پٌجبة فوڈ اتھبسٹی  ، 0200ثلوچغتبى فوڈ
اتھبسٹی  ، 0202خیجش پختوًخوا (فوڈ عیفٹی ایٌڈ دالل فوڈ اتھبسٹی  0202اوس عٌذھ فوڈ
اتھبسٹی  )0207کے اپٌے لواًیي هیں لبًوى ًبفز کیب۔
لیکي اعالم آثبد کیپیٹل ٹیشیٹشی  ،جو وفبلی دکوهت کب خصوصی ڈوهیي ہے  ،صوثوں کے
هوثش عیف فوڈ سیگولیؾي تیبس کشکے ایک هثبل لبئن کشعکتب ہے۔ safeلئے پیشوی کے ل
داسالذکوهت کے سہبئؾیوں کو هذفوظ کھبًب هہیب کشًے کیلئے فوڈ سیگولیٹشی ثبڈی ًہیں
ہے۔
غلطیوں کب هضاح کیب لگتب ہے  ،آئی عی ٹی هیں عیف فوڈ اتھبسٹی کے لیبم کب ثل عیٌیٹ هیں
 0201هیں دکوشاى پی ٹی آئی کے عیٌیٹش اػظن خبى عواتی ًے ًجی هوجش ثل کے طوس پش
پیؼ کیب تھب۔ اى کی ثطوس وصیش اػلی تشلی ہوئی  ،یہ ہشى عیٌیٹش عجبد دغیي طوسی کو
دے دیب گیب۔ عیٌیٹ کی کویٹی ثشائے داخلہ کے رسیؼہ جبًچ پڑتبل کے ثؼذ  ،یہ ثل 0202
هیں عیٌیٹ عے هٌظوس ہوا اوس ایکٹ ثٌٌے عے پہلے لوهی اعوجلی هیں هٌظوسی کے لئے
پبط ہوگیب۔
اعی کے عبتھ ہی  ،اعی طشح کب ثل لوهی اعوجلی هیں ایظ اے پی این ػلی ًواص ًے پیؼ
کیب۔ یہ ثل لوهی اعوجلی کی پبسلیوبًی کویٹی ثشائے داخلہ کے توعظ عے ثھی صیشثذث آیب
اوس ایواى صیشیں عے هٌظوسی کے ثؼذ هضیذ کبسسوائی کے لئے عیٌیٹ پہٌچب۔
تبہن  ،دوًوں ثل کغی ثھی گھش عے هٌظوس کیے جبًے یب هٌظوس کشًے عے پہلے ہی ختن
ہوگئے ہیں۔ پچھلے هہیٌے هیں ثیک ٹوس اعکوائش وى کے کالعیکی هؼبهلے هیں  ،پی ٹی
آئی کی ًو هٌتخت عیٌیٹش فوصیہ اسؽبد ًے عیٌیٹ هیں ایک ًیب ثل پیؼ کیب۔
عتن ظشیفی یہ ہے کہ یہ ثل دکوشاى پبسٹی کے لبًوى عبصوں کے رسیؼہ دکوهتی الذام عے
هتؼلك لبًوى عبصی کے ثجبئے ًجی هوجش ثل کے طوس پش پیؼ کیے جبسہے ہیں  ،دبالًکہ
اپوصیؾي کی طشف عے کوئی اػتشاض ًہیں ہے کیوًکہ عیٌیٹ ثل کو اپوصیؾي پبسٹی عے
تؼلك سکھٌے والے عیٌیٹش کی عشثشاہی هیں کویٹی ًے هٌظوس کیب تھب۔

لوهی هؼیبسات کب تؼیي
)(PSQCA
صوثوں کے ثشػکظ  ،جہبں صوثبئی هذکوہ خوساک فوڈ اتھبسٹیض کب اًتظبم کشتے ہیں ،
اًوکھی هثبل کے طوس پش  ،آئی عی ٹی وفبلی وصاست داخلہ کے دائشٍ کبس هیں آجبئے گی
(جظ هیں کھبًے کو هٌظن کشًے کب کوئی اختیبس ًہیں ہے)

 0671کے آئیي کے تذت آئیٌی اداسٍ عی عی آئی کے پبط ثھی وفبق اوس وفبق کے اکبئیوں
کے هبثیي تٌبصػبت دل کشًے کب هیٌڈیٹ ہے۔  01ویں تشهین هیں  ،ہش  62دى کے ثؼذ عی
عی آئی کے اجالعوں کو الصهی لشاس دیتے ہوئے  ،کوًغل کے رسیؼہ غوس اوس فیصلے
) هیں ثھی پیؼ IIکے لئے فیڈسیؾي عے هتؼلك اہن هضبهیي کو فیڈسل لیجغلیٹو لغٹ (پبسٹ
کیب گیب۔ عبئٌغی اوس تکٌیکی اداسوں کے لئے اداسوں کے هؼیبسات ثھی وفبلی لبًوى عبصی
کی فہشعت (دصہ دوم) هیں ہیں۔
ایک ثبس جت صوثبئی فوڈ ثبڈیض ثي گئیں  ،تو هلک ثھش هیں هؼیبس کے هؼیبسات کو ہن آہٌگ
کشًے کب هؼبهلہ  0201هیں عی عی آئی هیں داخل ہو گیب اوس عی عی آئی ًے آئیٌی اوس
لبًوًی اثہبم کو دوس کشًے کے لئے عکشیٹشی الء ایٌڈ جغٹظ ڈویژى کی عشثشاہی هیں ایک
کویٹی تؾکیل دی  ،صوثبئی فوڈ اتھبسٹیض کی کبسسوائیوں کب جبئضٍ لیں  ،اوس ایک هبٍ کے
اًذس اًذس الگو ٹیکٌیکل لواػذ و ضواثظ کے ًفبر کے لئے ایک طشیمہ کبس تجویض کشیں۔
کویٹی کے دوالہ کی ؽشائظ هیں هؼیبسات کی تؾکیل اوس ًفبر  ،هیٌوفیکچشسص کی
سجغٹشیؾي اوس الئغٌظ عبصی  ،اوس پی ایظ کیو عی اے کی تؾکیل ًو ؽبهل ہیں۔
کویٹی ًے عی عی آئی هیں هضیذ تجبدلہ خیبل کے لئے جوى  0206هیں وصیش اػظن کے دفتش
اوس وصاست ثیي الصوثبئی ساثطہ وصاست (آئی پی عی) کو اپٌی سپوسٹ پیؼ کی۔ اعی طشح
 0206 ،هیں  ،عی عی آئی کے اجالط هیں اتفبق سائے کیب گیب کہ لوهی عطخ پش یکغبں
هؼیبسات ہوًے چبہئیں اوس یہ کہ صوثے اوس همبهی دکبم اى هؼیبسات کو ًبفز کشیں گے ،
لیکي کوئی فیصلہ ًہیں لیب گیب
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تبہن  ،عی عی آئی  ،پی ایظ کیو عی اے کو ثہتش ثٌبًے پش خبهوػ ہے  ،جو وفبلی وصاست
عبئٌظ و ٹکٌبلوجی کے تذت کبم کشتب ہے اوس ػبلوی خوساک کے ضواثظ کو لوهی لواػذ
و ضواثظ فشاہن کشتب ہے۔
پی ایظ کیو عی اے  ،ایک لوهی هؼیبس کب اداسٍ ہوًے کے ًبطے  ،هؼیبسی عشگشهیوں عے
هتؼلك هختلف ثیي االلواهی تٌظیووں هیں پبکغتبى کی ًوبئٌذگی کشتب ہے  ،جظ هیں ثیي
االلواهی تٌظین ثشائے هؼیبسیہ (آئی ایظ او)  ،کوڈیکظ ایلیویٌٹشیظ کویؾي  ،اًٹشًیؾٌل
الیکٹشو ٹیکٌیکل کویؾي (آئی ای عی)  ،هؼیبسات اوس هیٹشوجی اًغٹی ٹیوٹ آف دی اعالهک
) اوس  ، )SARSOجٌوثی ایؾیي ػاللبئی هؼیبسات کی تٌظین (SMIICؽبهل ہیں۔ هوبلک (
تک هشکضی همبم پی ایظ کیو عی اے کے دیگش اہن  )TBTعے WTOػبلوی تجبستی تٌظین (
کشداسوں هیں عے کغی ثھی هضووى  ،هصٌوػبت  ،ػول  ،اوس عشٹیفیکیؾي هبسکظ اعکین
کے تذت الصهی هضبهیي کی هصٌوػبت کی تصذیك اوس ػول عے هتؼلك پبکغتبى کے
هؼیبسات کی تؾکیل  ،اؽبػت  ،تشهین ً ،ظشثبًی  ،یب دعتجشداسی ؽبهل ہیں۔
اط طشح کی هصٌوػبت کی تیبسی  ،رخیشٍ اًذوص اوس فشوخت ثٌذ کشًب جو پبکغتبى کے
productsهؼیبس کے هطبثك ًہیں ہیں۔ هیٌوفیکچش اوس دسآهذ  /ثشآهذی همصذ کے ل
هصٌوػبت کے هؼیبس کی تصشیخ اوس خصوصیبت کے ل؛ جبًچ اوس جبًچ۔ اوس هؼبئٌہ
کے اختیبسات کب ایک دصہ ہے۔PSQCAکشًے والی ایجٌغیوں کی سجغٹشیؾي ثھی
لیکي پی ایظ کیو عی اے کی کبسکشدگی  0669هیں لبئن ہوًے کے ثؼذ عے اة تک ثشلشاس
ًہیں ہے  ،اط ًے صشف  20کھبًے پیٌے کی هصٌوػبت کے الصهی هؼیبس تیبس کیے ہیں ،
اوس اى کے ًفبر پش عوالیہ ًؾبى ہیں۔
کوڈیکظ ایلیویٌٹشیظ  ،یب ثیي االلواهی ’فوڈ کوڈ‘  ،کوڈیکظ ایلیویٌٹشیظ کویؾي کے رسیؼہ
اختیبس کشدٍ هؼیبسات  ،ہذایبت اوس ضبثطہ اخالق کب ایک هجووػہ کے عبتھ فوڈ کے
هؼیبسات کو جوڑًب ہے۔ کویؾي هؾتشکہ ایف اے او  /ڈثلیو ایچ او فوڈ اعٹیٌڈسڈ پشوگشام
پشوگشام کب هشکضی دصہ ہے اوس یہ ایف اے او اوس ڈثلیو ایچ او ًے صبسفیي کی صذت
کی دفبظت اوس کھبًے کی تجبست هیں هٌصفبًہ طشیموں کو فشوؽ دیٌے کے لئے لبئن کیب
تھب۔ تبہن  ،صذتوٌذ خوساکی کبسکٌوں کے خبهوػ خذؽبت ہیں کہ کبسپوسیٹ عیکٹش
صبسفیي کی صذت کی لیوت پش پوسے ػول کو هتبثش کشتب ہے۔
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ثیي االلواهی فوڈ کوڈ عبئٌغی ثجوتوں کی ثٌیبد پش تیبس کشدٍ هؼیبسوں اوس اى کی ًگشاًی کے
(پبکغتبى ًیؾٌل ایکشیڈیؾي کوًغل)  PNACکی MOSTلئے وکبلت کشتب ہے۔ یہبں چوًکہ
لبئن کیب گیب ہے جظ کے هطبثك لیجبسٹشیوں اوس عشٹیفیکیؾي ثبڈیض کے هطبثك عبصی کی
تؾخیص کشًے والے اداسوں کو تغلین کیب جب.۔ پی ایي اے عی کی عشگشهیبں اط ثبت کو
یمیٌی ثٌبتی ہیں کہ یہبں تیبس ؽذٍ تصذیك ؽذٍ عشٹیفکیٹ اوس ٹیغٹ کے ًتبئج پوسی دًیب هیں
لبثل لجول ہیں۔
غزائی لواػذ و ضواثظ کی وضبدت الًے کے لئے هبضی هیں دیکھٌے هیں آًے والی
عغت سفتبس کو دیکھتے ہوئے  ،ایک دیشت صدٍ ہے کہ آیب صبسفیي اوس کھبًے کی تیبسیوں
اچھی طشح عے هشثوط  ،ػوودی اوس ثیي wellکو یکغبں طوس پش فبئذٍ پہٌچبًے کے ل
االلواهی عطخ پش ہن آہٌگی عے هذفوظ فوڈ سیگولیؾي الًے هیں هضیذ عبلوں کب ػشصہ
گضس جبئے گب یب ًہیں۔

