
 

 

ਤੱਥਨਾਮਾ: ਭੋਜਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨਾ   
ਕਨੇਡਾ-ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਖਨਯਮ 

 

ਕਨੇਡਾ-ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਖਨਯਮਾਂ (ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਰ.) [Safe Food for Canadians 

Regulations (SFCR)] ਤਖਿਤ ਉਨਹ ਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਤ ੇਭੋਜਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਿਨ ਖਜਿੜੇ 
ਕਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਬਰਾਮਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੋਜਨ ਖਤਆਰ ਕਰਦ ੇਿਨ।  

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਤਆਰ ਹੈ?  

ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਖਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਰਾਮਦ-ਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਤੁਿਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਲਈ 
ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ । ਜੇ ਦੂਜ ੇਦੇਸ਼ ਖਵੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ 
ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਿੋਣ, ਕੈਨੇਡਾ ਖਵੱਚ ਲਾਗੂ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੁਿਾਨੰੂ ਖਫਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।  

ਮੁੱ ਿ ਸ਼ਰਤਾਂ  
1. ਲਸੰਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ  

ਬਿੁਤੇ ਮਾਮਖਲਆ ਂਖਵੱਚ ਬਰਾਮਦ-ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਖਕ: 

 ਉਨਹ ਾਂ ਦਆੁਰਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ਾ ਭੋਜਨ ਖਕਸੇ ਅਖਜਿੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਨਰਖਮਤ, ਪਰੋਸੈੱਸ, ਦਰਜੇਬੰਦ, ਪਕੈ ਜਾਂ 
ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵ ੇਜੋ ਇਨਹ ਾਂ ਖਵੱਚੋਂ ਖਕਸੇ ਵੀ ਗਤੀਖਵਧੀ ਲਈ ਲਸੰਸ-ਸ਼ੁਦਾ ਿੋਵੇ  

 ਜੇ ਭੋਜਨ ਕੋਈ ਮੀਟ-ਉਤਪਾਦ ਿ,ੈ ਤਾਂ ਖਜਸ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਮੀਟ ਉਤਪਾਦ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਖਗਆ ਿੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ 
ਲਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦਆੁਰਾ ਕੱਖਟਆ ਖਗਆ ਿੋਵ ੇ 

ਖਕਉਂਖਕ ਦਰਾਮਦ ਸਰਟੀਖਫਕੇਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਤਕ ਵੱਿੋ-ਵੱਿਰੀਆ ਂਿਨ, ਖਮਿਰਬਾਨੀ ਕਰ ਕੇ ਭੋਜਨ 
ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਖਿਲਾਂ ਸਰਟੀਖਫਕਟੇ ਦੀ ਲੋੜ ਿੋਣ ਬਾਰ ੇਪਤਾ ਕਰ ਲਵੋ। ਬਰਾਮਦਕਾਰੀ ਲਈ ਸਰਟੀਖਫਕਟੇ ਜਾਂ ਿੱੁਲਹੀ 
ਖਵਕਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਖਫਕਟੇ (Certificate of Free Sale) ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਖਿਲਾਂ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਕਲੋ ਲਸੰਸ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।  

ਲਸੰਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸਜੀਵ ਸਾਧਨ ਵਰਤਖਦਆਂ ਪਤਾ ਲਾਉ ਖਕ ਜੇ ਤਿੁਾਨੰੂ ਲਸੰਸ ਲੈਣਾ ਖਪਆ ਤਾਂ ਕਦੋਂ  ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੰੂ 
ਖਸਰਫ 5 ਖਮੰਟ ਲੱਗਣਗੇ।   

2. ਖਹਫਾਜ਼ਤੀ ਕਦਮ  

ਬਰਾਮਦ-ਕਰਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤ ੇਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਿੇਠ ਖਲਿੇ ਤਰੀਖਕਆਂ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਿ ਸਕਦ ੇਿੋ:  

ਆਪ੍ਣੇ ਭਜੋਨ ਬਾਰੇ ਖਿਆਨ ਰੱਿ ਕ ੇ 

 ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਖਕ ਤੁਿਾਡਾ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਦਰਜੇਬੰਦੀ, ਮਾਣਕਾਂ, ਲੇਬਖਲੰਗ ਅਤ ੇਿਾਲਸ ਮਾਤਰਾ ਸਮੇਤ ਲਾਗੂ 
ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਿ ੈ

http://www.inspection.gc.ca/food/sfcr/exports/certification/certificate-of-free-sale/eng/1507732648572/1507732649258
http://www.inspection.gc.ca/food/sfcr/exports/certification/certificate-of-free-sale/eng/1507732648572/1507732649258
https://na1se.voxco.com/SE/93/SFCR_licence/?&lang=en


 

 

 ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ ਖਕ ਤੁਿਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਖਜਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦ ਬਰਾਮਦਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਖਫਕਟੇ ਅਤ ੇਸਾਮਾਨ 
ਭੇਜਣ ਦੇ ਿੋਰਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਖਵੱਚ ਖਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਿਾਂਦਾ ਿੋਵੇ  

 ਤੁਿਾਡੇ ਕਲੋ ਉਨਹ ਾਂ ਖਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵੋੇ ਖਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਖਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਿਾਡੇ ਭੋਜਨ 
ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੰੂ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ 

ਆਪ੍ਣੀ ਖਵਦੇਸ਼ੀ ਮੰਡੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ 

 ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਰੱਿੋ  
 ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਿਾਸ ਮੰਡੀਆ ਂਦੇ ਪਾਤਰ ਿੋਵੋਂ ਅਤ ੇਤੁਿਾਡੇ ਭੋਜਨ ਦ ੇਿਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਖਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਿੋਣ ਦੌਰਾਨ 

ਤੁਸੀਂ ਸੀ.ਐੱਫ.ਆਈ.ਏ. (CFIA) ਤੋਂ ਮਆੁਇਨੇ ਅਤ ੇਪਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਵੇਾਵਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਿਣੋ  

ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਿਾਨੰੂ ਿੇਠ ਖਲਿੇ ਤਰੀਖਕਆਂ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਸਰੱੁਖਿਅਤ ਰੱਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਿੈ:  
ਖਹਫਾਜ਼ਤੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਯਜੋਨਾ ਖਲਿਣਾ – ਖਲਿ ਲਵੋ ਅਤੇ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਪੜਹਚੋਲਦ ੇਰਿੋ ਖਕ:  

 ਸਾਰੇ ਸਰਟੀਖਫਕੇਟ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਬਾਿਰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਤੁਿਾਡੇ ਕਲੋ ਿੋਣ 

 ਭੋਜਨ ਦੀ ਖਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕਦਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਿਣੋ  
 ਖਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਨਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਭਜੋਨ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦ ੇਜ਼ਾਬਤੇ ਤੈਅ ਿੋਣ  
 ਤੁਸੀਂ ਇਿ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਿੈ ਖਕ ਤੁਿਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਖਮੱਥੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿੀ ਿੈ  

ਖਿਫਾਜ਼ਤੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਪੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਦੱਸਦੀ ਿੈ ਖਕ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਵੱਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤ ੇਜਾਣ 
ਵਾਲ਼ੇ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਸੰਬਧਤ ਜ਼ੋਿਮਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਦੇ ਿੋ। ਇਸ ਖਵੱਚ ਤੁਿਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਭੋਜਨ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਖਿਫਾਜ਼ਤੀ 
ਕਦਮ ਤੈਅ ਕੀਤ ੇਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਖਸਆ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨਹ ਾਂ ਜ਼ੋਿਮਾਂ ਨੰੂ ਕਾਬੂ ਖਵੱਚ ਰੱਿਣ ਲਈ ਚੁੱ ਕ ਰਿੇ ਿੁੰ ਦੇ ਿੋ।  

ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਰ. ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ਾ ਭੋਜਨ ਖਕਸੇ ਲਸੰਸ-ਧਾਰਕ ਵੱਲੋਂ ਖਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
ਜੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਸੀ.ਐੱਫ.ਆਈ.ਏ. ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਸਰਟੀਖਫਕਟੇ ਲੈਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਲਸੰਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਲਿਤੀ ਪੀ.ਸੀ.ਪੀ. 
ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪਵੇਗੀ।  

ਸਰਤੋ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਜੀਵ ਸਾਧਨ ਵਰਤਖਦਆਂ ਪਤਾ ਲਾਉ ਖਕ ਤੁਿਾਡੇ ’ਤੇ ਸਰਤੋ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀਆ ਂਖਕਿੜੀਆਂ 
ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਿੁੰ ਦੀਆਂ ਿਨ। ਇਸ ਨੰੂ ਖਸਰਫ 5 ਖਮੰਟ ਲੱਗਣਗੇ।   

3. ਸਰੋਤ ਪ੍ਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ  

ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਰ. ਤਖਿਤ ਤੁਿਾਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪੜਹ ੇਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲ਼ੇ ਖਰਕਾਰਡ ਰੱਿਣ ੇਪੈਂਦੇ ਿਨ ਖਜਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ 
ਲੱਗ ਸਕੇ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਖਕਸ ਤੋਂ ਖਲਆ ਅਤੇ ਖਕਸ ਨੰੂ ਖਦੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਕਸੇ ਉਤਪਾਦ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 
ਖਵੱਚ ਖਵਦੇਸ਼ੀ ਿਮਰੁਤਬਾਵਾਂ ਨੰੂ ਇਤਲਾਿ ਦੇਣ ਖਵੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮੇਂ ਖਵੱਚ ਖਨੱਗਰ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਿੈ।  

ਖਿਫਾਜ਼ਤੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਜੀਵ ਸਾਧਨ ਵਰਤਖਦਆ ਂਪਤਾ ਲਾਉ ਖਕ ਜੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਖਿਫਾਜ਼ਤੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ 
ਪਈ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੰੂ ਖਸਰਫ 5 ਖਮੰਟ ਲੱਗਣਗੇ।   
 

https://na1se.voxco.com/SE/93/traceability/?&lang=en
https://na1se.voxco.com/SE/93/SFCR_PCP/?&lang=en


 

 

ਇਹ ਅਖਹਮ ਖਕਉਂ ਹੈ  

ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਰ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਿੈ ਖਕ ਕਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ਾ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦ ੇਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 
ਮਾਨਤਾ-ਪਰਾਪਤ ਕਦਮਾਂ ਤਖਿਤ ਖਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਂਦੀਆ ਂਵਸਤਾਂ ਲਈ ਮੰਡੀ 
ਤਕ ਰਸਾਈ ਬਣਦੀ ਿੈ।  

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.inspection.gc.ca/safefood ਅਤੇ ਿੇਠ ਖਲਖਿਆ ਂਸਮੇਤ ਸਾਧਨ ਵੇਿੋ। 

 ਖਵਡੀਓ: ਕਨੇਡਾ-ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਖਨਯਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਤਆਰੀ ਖਿੱਚਣਾ  
 ਖਵਡੀਓ: ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਰ. – ਭੋਜਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨਾ 
 ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਰ. ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ: ਭੋਜਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਸੁਤਕ 

 ਖਿਫਾਜ਼ਤੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ – ਘਰੇਲੂ ਭੋਜਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ  ਲਈ  
 ਇੰਫੋਗਰਾਖਫਕ: ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ 3 ਮੁੱ ਿ ਖਸਧਾਂਤ 

 ਭੋਜਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨਾ: ਇੱਕ ਕਦਮਵਾਰ ਸੇਧ ਪੁਸਤਕ 

 ਯੂ.ਐੱਸ. ਨੰੂ ਭੋਜਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨਾ 
 ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਖਕੱਟ 

 

 

http://www.inspection.gc.ca/food/sfcr/eng/1512149177555/1512149203296
http://www.inspection.gc.ca/safefood
http://www.inspection.gc.ca/food/sfcr/videos/checklist-for-businesses/eng/1528314941960/1528314942350
http://www.inspection.gc.ca/food/sfcr/videos/exporting-food-from-canada/eng/1528316168759/1528316169118
http://www.inspection.gc.ca/food/sfcr/toolkit-for-businesses/handbook-for-food-businesses/eng/1481560206153/1481560532540
http://www.inspection.gc.ca/food/sfcr/general-food-requirements-and-guidance/preventive-control-plans/guide/eng/1427746591578/1427746679297
http://www.inspection.gc.ca/food/sfcr/toolkit-for-businesses/principles-for-exporters/eng/1469207355452/1469207355806
http://www.inspection.gc.ca/food/sfcr/exports/a-step-by-step-guide/eng/1503509841003/1503509896626
http://www.inspection.gc.ca/food/sfcr/exports/requirements-library/fsvp/eng/1521203122812/1521203165440
http://www.inspection.gc.ca/food/sfcr/toolkit-for-businesses/eng/1427299500843/1427299800380

