नेऩार सयकाय

कृषि तथा ऩशुऩन्छी षिकास भन्रारम

खाद्य प्रषिधध तथा गुण धनमन्रण षिबाग
फफयभहर, काठभाडौं

प्रेसषिऻधि
खाद्य स्िच्छता य गुणस्तय फाये जनचेतना अधबिृषि गने उद्देश्मरे खाद्य प्रषिधध तथा गुण धनमन्रण षिबागको
सॊ मोजनभा आ. ि. २०६५/६६ दे खख हये क ििष खाद्य स्िच्छता ददिस भनाउॉदै आइएकोभा मस ििष हार

कोधबड १९ योगको भहाभायीको षििभ ऩरयखस्थधतभा सॊ क्रभण योकथाभराई षिशेि ध्मानभा याखी फाह्रौ खाद्य
स्िच्छता ददिस २०७७ भनाइ यहेको व्महोया महाॉहरुराई जानकायी गयाउन चाहन्छौं ।
मसै धसरधसराभा खाद्य स्िच्छता य गुणस्तयको भहत्िराई आभ जनभानसभा ऩुमाषउन षिबागरे एघाय ििष

अखघ दे खख शुरु गये को मो अधबमानराई सभथषन हुने गयी कोडे क्स एधरभेन्टे रयमस कधभशन , खाद्य तथा कृषि
ु याष्ट्र सॊ घीम भहासबा
सॊ गठन (FAO) य षिश्व स्िास््म सॊ गठन (WHO) को प्रस्तािभा सॊ मक्त

(UN General

Assembly) फाट सन् २०१९ दे खख हये क ििषको जून भषहनाको ७ तारयखराई षिश्व खाद्य स्िच्छता ददिस
(World Food Safety Day) को रुऩभा भनाउने धनणषम गरयएको छ।मसराई भध्मेनजय गदै गत ििष दे खख नै
षिबागरे षिश्व खाद्य स्िच्छता ददिसको अिसय ऩाये य जून ७ राई खाद्य स्िच्छता ददिसको रुऩभा भनाउॉदै
आइएको छ । ऩषहरो ििषको षिश्व खाद्य स्िच्छता ददिस २०१९को नाया

“Food Safety, Everyone’s

Business” यहे कोभा FAO रे मस ििषको षिश्व खाद्य स्िच्छता ददिस २०२० को नाया ऩधन गत ििषको
नायाराई नै धनयन्तयता ददने गयी तम गये को छ ।
खाद्य स्िच्छताको भहत्िराई आभ उऩबोक्तासम्भ ऩुमाषउन “खाद्य ऩदाथषभा स्िच्छता, हाभी सफैको प्रधतििता”
बन्ने नायाका साथ खाद्य श्ॊ ृखराका षिधबन्न चयणभा खाद्य ऩदाथषको स्िच्छता य गुणस्तय कामभ याख्न षिधबन्न
ऺेरको बूधभकाराई भहत्ि ददई आ

-आफ्नो ऺेरफाट उऩमुक्त रुऩभा सम्फोधन गनष षिधबन्न उऩबोक्ता

हकषहतसॉग सम्िखन्धत सॊ घसस्थाहरु , खाद्य उद्योगहरु, खाद्य प्रषिधध षििम अध्ममन अध्माऩन हुने करे जहरु ,
खाद्य तथा ऩोिणसॊ ग सम्िखन्धत सॊ घसस्थाहरुका साथै जनचेतनाका सॊ िाहक ऩरकायहरु सभेतको

सहकामषभाषिगतभा षिषिध कामषक्रभ सषहत खाद्य स्िच्छता ददिस भनाउॉदै आइएकोभा हार कोधबड १९
योगको भहाभायी योकथाभको राधग नेऩार सयकायरे जायी गये को फन्दाफन्दी

(Lockdown) को मस षििभ

ऩरयखस्थधतभा नेऩार सयकाय तथा षिश्व स्िास््म सॊ गठनरे जायी गये का सािधानीराई ध्मानभा याखी षिधबन्न
कामषक्रभहरु सॊ चारनभा असहज अिस्था यहे को छ । सॊ क्राभक योग कोधबड

-१९ खाद्य ऩदाथषको

भाध्मभफाट सॊ क्रभण बएको िैऻाधनक त्म अषहरे सम्भ पेरा नऩये को हुॉदा शारययीक तथा भानधसक
स्िास््म कामभ याखी

धनयोगी नेऩार धनभाषण तथा कोधबड १९ जस्ता योगसॊ ग रड्न धनमभीत स्िच्छ य

सॊ तधु रत आहायको बूधभका भहत्िऩूण ष हुने कुयाराई नेऩार सयकायरे सभेत जोड ददएको अिस्थाभा खाद्य

ऩदाथषभा स्िच्छता य गुणस्तय कामभ गने षििम अझ फषढ भहत्िऩूण ष बएको छ। षिगतका ििषभा झै खाद्य
स्िच्छताको भहत्िराई प्राथधभकताभा याखी नेऩार सयकायरे मस आ . ि . को नीधत कामषक्रभ तथा फजेट
िक्तव्मभा खाद्य स्िच्छता प्रििषन तथा धनमभन गनष षिद्यभान कानूनी व्मिस्थाराई ऩरयभाजषन तथा

सभमानुकूर गयाउने य हार धनयीऺण अनुगभन कामाषरम भार यहे का कणाषरी य गण्डकी प्रदे शभा
प्रमोगशारा सषहतको खाद्य प्रषिधध तथा गुण धनमन्रण कामाषरम स्थाऩना तथा सन्चारन गयी स्िच्छ य
गुणस्तय खाद्य ऩदाथषको उऩरब्धताभा जोड ददएको छ ।
कोधबड-१९ योगको भहाभायीको मस षििभ ऩरयखस्थधतभा ऩधन षिबागरे खाद्य स्िच्छता य गुणस्तय धनमभन
अनुगभनकाराधग षिबाग तथा भातहतका कामाषरमहरुभा आकखस्भक धनयीऺण टोरी भापषत फन्दाफन्दीका
सभमभा षितयीत याहत खाद्य ऩदाथष तथा फजायभा धफक्रीषितयणभा यहे का खाद्य ऩदाथषहरु स्िच्छता य
गुणस्तय सम्िन्धभा प्राि गुनासाहरुको तत्कार सम्फोधन तथा मथाखशघ्र कायिाही गने कामष

, खाद्य ऩदाथष

आमात ऩूि ष अनुभधत ऩर प्रदान गनष सूचना प्रषिधध भापषत सेिा ददई सेिाग्राहीराई फन्दाफन्दीभा
कामाषरमसम्भ धाउन नऩने व्मिस्था, खाद्य ऩदाथषको नभूना षिश्लेिण ऩयीऺणका राधग प्रमोगशारा सेिा ददने
कामषहरु बएको छ। मससॊ गैकोधबड–१९ योगको भहाभायीको अिस्थाभा खाद्य उत्ऩादन तथा धफक्रीषितयणभा
सहबागी हुने खाद्य व्मिसामी तथा काभदायहरुरे अऩनाउनु ऩने सािधानी जायी गयी खाद्य व्मिसामीहरुराई
जानकायी य सुसूखचत गने य सोही फभोखजभ उद्योग सन्चारनभा सहजीकयण तथा अनुगभनगने कामष बएको
छ । हारै कोधबड-19 जस्तो सॊ क्राभक

योगको षििभ ऩरयखस्थधतभा

भानि स्िास््मको यऺाथषस्िच्छ य

गुणस्तयीम खाद्य ऩदाथष कोउऩबोगको भहत्िऩूण ष बूधभका यहे कोरे स्िच्छ, गुणस्तयीम एिॊ सन्तुधरत य ऩोषिरा
खाद्य ऩदाथषहरुको उऩबोग का राधग नै
सम्फखन्धत सयोकायिाराहरुरे

"खाद्यऩदाथषभा स्िच्छता , हाभी सफैको प्रधतफिता " बन्ने नायाराई

व्मिहायभा ल्माएभा भार

साथषकहुन्छ।त्मसै रे मस षिश्व खाद्य स्िच्छता

ददिसको अिसयभा खाद्य शृॊखराका सफै सयोकायिाराहरुभा स्िच्छ
जोड ददई उऩबोक्ताको स्िास््म तथा सुषिधा
प्रधतििता तथा

कोयऺा गनष खाद्य

य गुणस्तयीम खाद्य ऩदाथष उत्ऩादनभा

स्िच्छता य गुणस्तयका राधग सफैको

एक्मफिताको आिश्मकता हुन्छ। मसथष खाद्य ऩदाथषभा स्िच्छताका राधग सम्ऩूण ष

सयोकायिाराहरुको सहकामषका रागी आह्वानका साथ “खाद्य ऩदाथषभा स्िच्छता , हाभी सफैको प्रधतििता ”
बन्ने नाया सषहत खाद्य स्िच्छता ददिस भनाइएको छ ।
षिश्व खाद्य स्िच्छता ददिस २०२० तथा फाह्रौ याषष्ट्रम खाद्य स्िच्छता ददिस २०७७ भनाउने धसरधसराभा
खाद्य स्िच्छता सम्िन्धी जानकायी तथा मसको भहत्ि आभ उऩबोक्ताहरुभा ऩुमाषउन साथै कोधबड

–१९

योगको भहाभायीको अिस्थाभा खाद्य ऩदाथष उत्ऩादन तथा धफक्रीषितयणभा सहबागी हुने खाद्य व्मिसामी तथा
काभदायहरुरे अऩनाउनु ऩने सािधानी फाये भा सम्फखन्धत सयोकायिाराहरुभा ऩुमाषउन ऩरकाय धबरहरुको
भहत्िऩूणष बूधभका यहने बएकोरे महाॉहरु सफैको सकृम सहमोग य सहबागीताको अऩेऺा गदै सम्ऩूण ष
ऩरकाय धभरहरु प्रधत धन्मिाद ऻाऩन गदषछु ।
भोहन कृष्ण भहजषन
प्रिक्ता
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