
 

 

ਤੱਥਨਾਮਾ: ਭੋਜਨ ਦਰਾਮਦ 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 ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਿੰੁਦੀਆਂ ਿਨ ਖਜਿੜੇ 
ਕਨੇਡਾ ਖਵੱਚ ਭੋਜਨ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਿਨ।   

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਤਆਰ ਹੈ?  

ਇਕ ਦਰਾਮਦਕਰਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤ ੇਤੁਿਾਨੰੂ ਇਿ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਣੈੀ ਿੈ ਖਕ ਤੁਿਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 
ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਿੈ ਕਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆ ਂਕਰਦਾ ਿੈ। ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਕ ੇਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਖਵੱਚ ਇਿ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਿੈ ਖਕ 
ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨਾਂ ਨੰੂ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤਖਿਤ ਖਤਆਰ ਕੀਤਾ ਖਗਆ ਿੋਵੇ ਖਜਨਹ ਾਂ ਤਖਿਤ ਕਨੇਡਾ 
ਖਵੱਚ ਭੋਜਨ ਖਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।   
 

ਮੁੱ ਿ ਸ਼ਰਤਾਂ  
 

1. ਲਸੰਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 

ਬਿੁਤੇ ਮਾਮਖਲਆ ਂਖਵੱਚ ਦਰਾਮਦਕਰਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਕਨੇਡਾ ਖਵੱਚ ਭੋਜਨ ਖਲਆਉਣ ਲਈ ਲਸੰਸ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਲਸੰਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸਜੀਵ 
ਸਾਧਨ ਵਰਤਖਦਆਂ ਪਤਾ ਲਾਉ ਖਕ ਜੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਲਸੰਸ ਲੈਣਾ ਖਪਆ ਤਾਂ ਕਦੋਂ  ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੰੂ ਖਸਰਫ 5 ਖਮੰਟ ਲੱਗਣਗੇ।   

2. ਖਹਫਾਜ਼ਤੀ ਕਦਮ  

ਇਕ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਵਜੋਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਿੇਠ ਖਲਿੇ ਤਰੀਖਕਆ ਂਰਾਿੀਂ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਿੈ: 
ਆਪ੍ਣੇ ਭਜੋਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਿ ਕ ੇ– ਤੁਿਾਨੰੂ ਪਲੀਤ ਿੋਣ ਦ ੇਸੰਭਾਵਤ ਜ਼ੋਿਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਿਣੋਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਅਤ ੇਦੱਸ ਸਕਦੇ 
ਿੋਵੋਂ ਖਕ ਤੁਿਾਡ ੇਵੱਲੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਜੈਖਵਕ, ਰਸਾਇਖਣਕ ਜਾਂ ਭੌਖਤਕ ਜ਼ੋਿਮ ਕੀ ਿਨ।   
ਆਪ੍ਣੇ ਸਪ੍ਲਾਇਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ – ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਖਕ ਤੁਿਾਡਾ ਖਵਦੇਸ਼ੀ ਸਪਲਾਇਰ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 
ਮਾਣਕਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤਖਿਤ ਿੀ ਭਜੋਨ ਖਤਆਰ ਕਰੇ, ਸੰਭਾਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਢਆੋ-ਢੁਆਈ ਕਰੇ।  
ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ, ਤੁਿਾਡੇ ’ਤੇ ਿੇਠ ਖਲਿੇ ਤਰੀਖਕਆਂ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਿਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਿ ੋਸਕਦੀ ਿੈ:  

ਖਹਫਾਜ਼ਤੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਇਕ ਯਜੋਨਾ (ਪ੍ੀ.ਸੀ.ਪ੍ੀ.) [preventive control plan (PCP)] ਖਲਿਣਾ – ਖਲਿਕੇ ਬਾਕਾਇਦਗੀ 
ਨਾਲ ਇਿ ਪੜਹਚੋਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਖਕ:  

 ਤੁਸੀਂ ਇਿ ਖਨਗਾਿ ਖਕਵੇਂ ਰੱਿੋਂਗੇ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰੋਂਗੇ ਖਕ ਤੁਿਾਡੀ ਦਰਾਮਦਕਾਰੀ ਦੀ ਪਰਣਾਲੀ ਸਿੀ ਚੱਲ ਰਿੀ ਿੈ  
 ਤੁਿਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ਾ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਦਰਜੇਬੰਦੀ, ਮਾਣਕਾਂ, ਲੇਬਲ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਅਤੇ ਿਾਲਸ 

ਖਮਕਦਾਰ ਨੰੂ ਖਕਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਿੈ  
 ਖਕ ਤੁਿਾਡ ੇਕੋਲ ਖਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਨਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਮੜੁ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਾਬਤੇ ਮੌਜੂਦ ਿਨ  

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


 

 

 

ਖਿਫਾਜ਼ਤੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਲਿਤੀ ਯੋਜਨਾਂ ਦੱਸਦੀ ਿੈ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਵੱਲੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜ਼ੋਿਮ 
ਸਮਝਦੇ ਿੋ। ਇਸ ਖਵੱਚ ਤੁਿਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਭਜੋਨ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਖਿਫਾਜ਼ਤੀ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 
ਿੰੁਦਾ ਿੈ ਖਜਿੜ ੇਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਖਤਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਖਵਦੇਸ਼ੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਨਹ ਾਂ ਜ਼ੋਿਮਾਂ ਨੰੂ ਕਾਬੂ ਖਵੱਚ ਰੱਿਣ ਲਈ ਚੁੱ ਕਦ ੇਿੋ।   

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।   

3. ਸਰੋਤ ਪ੍ਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ  
ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਰ. ਤਖਿਤ ਤੁਿਾਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਖਰਕਾਰਡ ਰੱਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਿਨ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਖਕੱਥੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ 
ਖਕਸ ਨੰੂ ਖਦੱਤਾ ਿੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਭੋਜਨ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਖਵੱਚ ਲੱਗਦੇ ਸਮੇਂ ਖਵੱਚ ਚੋਿੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਿੈ।   

ਸਰੋਤ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਜੀਵ ਸਾਧਨ ਵਰਤਖਦਆ ਂਪਤਾ ਲਾਉ ਖਕ ਤੁਿਾਡੇ ’ਤ ੇਸਰੋਤ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀਆ ਂਖਕਿੜੀਆਂ 
ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਿੰੁਦੀਆਂ ਿਨ। ਇਸ ਨੰੂ ਖਸਰਫ 5 ਖਮੰਟ ਲੱਗਣਗੇ।   
 

ਇਹ ਅਖਹਮ ਖਕਉਂ ਹੈ  

ਸਾਰੇ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤ ੇਭੋਜਨ ਨੰੂ ਿੁਣ ਕਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆ ਂਿਨ।  ਪਖਿਲਾਂ, 
ਖਸਰਫ ਕੁੱ ਝ ਭੋਜਨਾਂ ਦ ੇਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਲਸੰਸ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖਿਫਾਜ਼ਤੀ ਕਦਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ 
ਸਨ।  ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਰ. ਿਰ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਦਰਾਮਦ ਕੀਤ ੇਭੋਜਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕਸਾਰ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਿੈ।    

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. ਭਜੋਨ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ 
 ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਰ. ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ: ਭੋਜਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਸੁਤਕ 
 ਪੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਖਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੇਧ ਪਸਤਕ –ਦਰਾਮਦਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ 
 ਇੰਫੋਗਰਾਖਫਕ: ਦਰਾਮਦਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ 3 ਮੱਿ ਖਸਧਾਂਤ 
 ਆਟੋਮੇਖਟਡ ਇੰਪੋਰਟ ਰੈਫਰੈਂਸ ਖਸਸਟਮ (ਏ.ਆਈ.ਆਰ.ਐੱਸ.) 
 ਭੋਜਨ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ: ਇਕ ਕਦਮਵਾਰ ਸੇਧ ਪੁਸਤਕ 
 ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ: ਕਾਰਬੋਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਕੱਟ  

 

 

 

https://na1se.voxco.com/SE/93/SFCR_PCP/?&lang=en
https://na1se.voxco.com/SE/93/traceability/?&lang=en
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/importing-food-to-canada/eng/1528315408961/1528315409226
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/for-importers/eng/1480084425374/1480084519065
http://www.inspection.gc.ca/food/sfcr/toolkit-for-businesses/principles-for-importers/eng/1434074882721/1434075033259
http://www.inspection.gc.ca/plants/imports/airs/eng/1300127512994/1300127627409
http://www.inspection.gc.ca/food/sfcr/imports/step-by-step-guide/eng/1523979839705/1523979840095

