
 

 

 

ਤੱਥਨਾਮਾ: ਭੋਜਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨਾ  
ਕਨੇਡਾ-ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਹਿਅਤ ਭੋਜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹਨਯਮ 

 

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

Regulations (SFCR)] ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਭੋਜਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਆਧੁਖਨਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆ ਂ
ਹਨ ਖਜਹੜੇ ਭੋਜਨ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਸਬੂਾਈ ਜਾਂ ਟੈਰੀਟੋਰੀਆਂ ਦੀਆ ਂਹੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਖਤਆਰ ਕਰਦ ੇਹਨ।  

ਨਵੇਂ ਖਨਯਮ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝਣੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਔਿੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭੋਜਨ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਨੇਡਾ ਦਾ 
ਅਦਾਰਾ ਸੀ.ਐੱਫ.ਆਈ.ਏ. [Canadian Food Inspection Agency (CFIA)] ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੰੂ ਨਵੀਆਂ 
ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਖਵੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਿਦਾ ਹੈ।  

ਸੀ.ਐੱਫ.ਆਈ.ਏ. ਤੁਿਾਡ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਹਕਵੇਂ ਕਰਦੀ ਿੈ?   

ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗ ੂਕਰਨਾ  

ਕਈ ਭੋਜਨ ਿੇਤਰਾਂ ਅਤ ੇਛਟੋੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੰੂ ਨਵੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਖਤਆਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁੱ ਝ 
ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਣੈਗੀਆ ਂਜਦੋਂ ਖਕ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਨੰੂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਖਕਸਮ, ਗਤੀਖਵਧੀ ਦੀ ਖਕਸਮ ਅਤ ੇਕਾਰੋਬਾਰ 
ਦੇ ਆਕਾਰ ’ਤੇ ਖਨਰਭਰ ਕਰਖਦਆਂ 12-30 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦਰੌਾਨ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
ਸਜੀਵ ਸਾਧਨ ਅਤ ੇਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਵੇਿੋ।  

ਸੂਿਮ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਛੋਟਾਂ  

ਸਲਾਨਾ $100,000 ਜਾਂ ਘੱਟ ਦੀ ਖਵਕਰੀ ਵਾਲੇ ਛਟੋੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖਲਿਤੀ ਖਹਫਾਜ਼ਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਸੀ.ਪੀ.) 
[preventive control plan (PCP)] ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਪਰ ਖਫਰ ਵੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਖਹਫਾਜ਼ਤੀ ਕਦਮ (ਖਜਵੇਂ ਸਵੱਛਤਾ 
ਅਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕੀਟਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬ ੂਰੱਿਣਾ) ਚੁੱ ਕਣ ੇਹੀ ਪੈਂਦ ੇਹਨ।  

ਖਹਫਾਜ਼ਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਯੋਜਨਾ ਦ ੇਸਜੀਵ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਖਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਦੀ ਜੇ ਪਈ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਪਵੇਗੀ। 
ਇਸ ਨੰੂ ਖਸਰਫ਼ 5 ਖਮੰਟ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।   

ਸਾਦਾ ਬੋਲੀ ਹਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ  

ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਰ. ਪੜਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਲਾਗ ੂਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਨਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈੋ ਸਵਾਲ 
ਪੱੁਛਣੇ ਹਣੋ। ਖਨਯਮਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਖਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸਰ ਖਵੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਖਕਵੇਂ  
ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.inspection.gc.ca/safefood ਵੇਿੋ।   

 

 

http://www.inspection.gc.ca/food/sfcr/timelines/eng/1528199762125/1528199763186
https://na1se.voxco.com/SE/93/SFCR_PCP/?&lang=en


 

 

 

ਕੀ ਉਪਲਬਧ ਿੈ?  

 ਖਵਡੀਓ, ਖਜਨਹ ਾਂ ਖਵੱਚ ਇੱਕ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਰ. ਦਾ ਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ 

 ਖਨਯਮਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ: ਭੋਜਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ – ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਰ. ਨੰੂ ਸਾਦੇ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 
ਖਵੱਚ ਖਬਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ  

 ਸਜੀਵ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਤ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕੋਂ ਖਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਸੰਸ ਅਤ ੇਪੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪਤਾ 
ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਜਾਂ ਟਰੇਸ-ਅਖਬਖਲਟੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡ ੇ’ਤੇ ਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।   

 ਲਸੰਸ ਪਰਣਾਲੀ, ਸਰੋਤ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ, ਖਹਫਾਜ਼ਤੀ ਕਦਮ, ਦਰਾਮਦਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰੀ ਬਾਰੇ 
ਤੱਥਨਾਮ ੇ 

 ਪੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਖਵਕਸਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਦਮਵਾਰ ਸੇਧ ਪੁਸਤਕਾਂ ਖਜਨਹ ਾਂ ਖਵੱਚ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਿਾਕੇ ਸਮੇਤ 
ਸਹਾਇਕ ਿਾਕ ੇਮੌਜੂਦ ਹਨ।  

 ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 
 ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਖਕੱਟ  

ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ 

ਅੱਜ ਹੀ ਮਾਈ ਸੀ.ਐੱਫ.ਆਈ.ਏ. ਲਈ ਨਾਮ ਖਲਿਵਾਉ ਅਤੇ ਲਸੰਸ ਲੈਣ, ਬਰਾਮਦਕਾਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਖਫਕੇਟ ਲੈਣ, ਅਤ ੇ
ਇਲੈਕਟਰਾਖਨਕ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਖਵਕਲਪਾਂ ਸਮੇਤ ਆਨਲਾਈਨ ਸਵੇਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧਦੀ ਖਗਣਤੀ ਤਕ ਰਸਾਈ ਪਾਉ। 

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.inspection.gc.ca/safefood ਵੇਿੋ। 

 

http://inspection.gc.ca/food/videos/eng/1528314348383/1528314376740
http://inspection.gc.ca/food/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
https://na1se.voxco.com/SE/93/SFCR_licence/?&lang=en
https://na1se.voxco.com/SE/93/SFCR_PCP/?&lang=en
https://na1se.voxco.com/SE/93/traceability/?&lang=en
https://na1se.voxco.com/SE/93/traceability/?&lang=en
http://www.inspection.gc.ca/food/sfcr/toolkit-for-businesses/licensing-of-food-businesses/eng/1427300844139/1427300914872
https://na1se.voxco.com/SE/93/traceability/?&lang=en
http://www.inspection.gc.ca/food/sfcr/toolkit-for-businesses/preventive-food-safety-controls/eng/1427304468816/1427304469520
http://www.inspection.gc.ca/food/sfcr/toolkit-for-businesses/importing-food/eng/1467924359708/1467924360253
http://www.inspection.gc.ca/food/sfcr/toolkit-for-businesses/exporting-food/eng/1467912788263/1467912788776
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/general-food-requirements-and-guidance/preventive-control-plans/for-importers/eng/1480084425374/1480084519065
http://www.inspection.gc.ca/food/sfcr/general-food-requirements-and-guidance/preventive-control-plans/domestic-food-businesses/eng/1480440821364/1480440822085
http://www.inspection.gc.ca/food/sfcr/toolkit-for-businesses/glossary-of-key-terms/eng/1430250286859/1430250287405
http://www.inspection.gc.ca/food/sfcr/toolkit-for-businesses/eng/1427299500843/1427299800380
http://www.inspection.gc.ca/about-the-cfia/my-cfia/eng/1482204298243/1482204318353
http://www.inspection.gc.ca/food/sfcr/eng/1512149177555/1512149203296

