
 
 

Import af fødevarer 
  امپورٹ كی مصنوعاتخوردونوش كی 

  
 اور امپورٹ كے سلسلے میں كون سےہیں كون سی شرائط پر كی مصنوعات خوردونوش 

  طریقہ كار كی پیروی كی جاۓ؟
 

Registrering som importør  
  امپوٹر كی حیثیت سے رجسٹری

امپورٹ یا باہمی (كرنا چاہتے ہیں  اگر آپ خوردونوش كی مصنوعات كو فروخت كرنے كے لیے داخل
یعنی خوردونوش كی مصنوعات كے ادارے میں آپ كو امپوٹر كے Fødevarestyrelsen تو  )كاروبار

یعنی Fødevareregion رجسٹری كے لیے درخواست مقامی  ر پرجسٹر ہونا پڑے گا ۔ امپوٹر كیطو
  ہے مصنوعات كی تنظیم كو بیجهنا ہوتی عالقائ خوردونوش كی

  
كو تالش كر خوردونوش كی مصنوعات كی تنظیم اوپر نقشے كے ذریعے آپ اپنے عالقائ  ےفحے كص

  سكتے ہیں
-www.virk.dk/myndigheder/FVST/Foedevarevirksomhed_http://

_Autorisation_eller_registrering_samt_ansoegning_efter_autorisationsbekendtgoerelsen_
mv 

til registrering Ansøgningsskemaet  
 

Animalske eller ikke-animalske fødevarer  
  حیوانات یا غیرحیوانات پر مشتمل خوردونوش كی مصنوعات

میں  حیوانات یا غیرحیوانات پر مشتمل خوردونوش كی مصنوعاتخوردونوش كی مصنوعات كے قانون میں 
  ہے  جاتافرق كیا 

 
Animalske fødevarer  

گوشت، دوده،  :ہوتی ہیںمشتمل اجزا یا جانوروں پر  كی جانورحیوانات پر مشتمل خوردونوش كی مصنوعات 
  انڈے، مچهلی، شہد وغیرہ

 
Ikke-animalske fødevarer  

  مصنوعات كہالتی ہیںپر مشتمل نباتاتی خوردونوش حیوانات پر مشتمل خوردونوش كی مصنوعات غیر
  

طریقہ اور داخلے سے متعلقہ كے داخلے حیوانات پر مشتمل خوردونوش كی مصنوعات اور غیر حیوانات
حیوانات پر مشتمل خوردونوش كی اور غیر ط محتلف ہیں ۔ اصول حیواناتكے حوالے سے شرائكار 

  كے داخلے كے پیراگراف میں درج ہیںمصنوعات 
  

حیوانات پر مشتمل خوردونوش كی اور غیر بیک وقت حیواناتہے كہ خوردونوش كی مصنوعات  ظاہر
پیراگراف میں ان  داخلے كےپر مشتمل ہو سكتی ہیں ۔ مشترک خوردونوش كی مصنوعات كے مصنوعات 

  اصولوں كا بیان ہے  منصوعات كے حوالے سے
 

Samhandel eller import fra tredjelande  
  ممالک سے امپورٹ باہمی تجارت یا تیسرے

http://www.virk.dk/myndigheder/FVST/Foedevarevirksomhed_-_Autorisation_eller_registrering_samt_ansoegning_efter_autorisationsbekendtgoerelsen_mv
http://www.foedevarestyrelsen.dk/NR/rdonlyres/63D83130-22B0-4BD1-88A3-9DC419BCEB20/0/RegistreringsskemaLa2301028280806.pdf


خوردونوش كی مصنوعات كے داخلے كے حوالے سے باہمی تجارت اور تیسری ممالک سے امپورٹ میں 
شرائط كے بیان میں استعمال  كی وش كی مصنوعات كے داخلےخوردونیہ دو الفاظ فرق كیا جاتا ہے ۔ بهی 

  ہوں گے 
 

samhandel  
داخلہ ہے ۔ اگر مصنوع مچهلی ہے مصنوعات كا سے  اینڈوراممالک، ناروے اور EU  ےدوسر باہمی تجارت

 سے تجارت بهی باہمی تجارت كہالتی ہے ۔ ممالک كو مجموعی طور پر لینڈآئساور فیئرآئلینڈ  تو 
samhandelsområdet یعنی باہمی تجارتی عالقہ كہا جاتا ہے   

 
Import fra trejdelande  
  سے باہر ہیںباہمی تجارتی عالقے ان ممالک سے داخلہ ہے جو  تیسری ممالک سے امپورٹ

 
Indførsel af ikke-animalske fødevarer  

  كا داخلہ حیوانات پر مشتمل خوردونوش كی مصنوعاتغیر
گئ ہوں  یجو تیسری ممالک سے امپورٹ ك، انات پر مشتمل خوردونوش كی مصنوعاتحیوغیربنیادی طور پر 

نے بنیادی طور پر وہی شرائط اورحفاظتی پہلوؤں كو  ،باہمی تعاون كے ذریعے سے داخل كی گئ ہوںیا 
   ہیں ے پیدا كردہ مصنوعات پر الگو ہوتیلی ےپورا كرنا ہوتا ہے جو ڈنمارک میں آزاد گردش ك

ذاتی جانچ كے ذریعے سے یقین دهانی یعنی  egenkontrolآپ نے امپوٹر كی حیثیت سے  ۔ ذاتی جانچ
۔ ذاتی جانچ كے بارے میں  قانون كی پیروی كریں خوردونوش كی مصنوعاتكرنی ہوتی ہے كہ 

omheders egenkontrol for aktiviteten import af fødevarer.Vejledning om virks  پر مزید
 پڑهیں

Hvor kan ikke-animalske fødevarer indføres 
  ہے كا داخلہ ہو سكتا حیوانات پر مشتمل خوردونوش كی مصنوعاتكہاں غیر

ونوش كی حیوانات پر مشتمل خوردغیركے مقابلے میں  حیوانات پر مشتمل خوردونوش كی مصنوعات
 یا خاص خاص جگہوں داخلہ حوالے سے مجموعی طور پر كوئ شرائط نہیں كہ  كے داخلے كے مصنوعات
  شرائط كا تعین ہو سكتا ہے  س طرح كےسے ہو ۔ خاص پابندیوں كے سلسلے میں اكی جگہوں معائینوں 

  
كاروبار میں داخل كو عموما براہ راست وصول كردہ  حیوانات پر مشتمل خوردونوش كی مصنوعاتغیریعنی 

  سكتا ہے ہیں گردش میں الیا جا كیا جا سكتا ہے جہاں ان
 

Hvordan bliver de kontrolleret  
  انہیں كیسے كنٹرول كیا جاتا ہے 

ذاتی جانچ كا معائینہ ہے،  امپورٹر كیكا معائینہ بنیادی طور پر عالقائ خوردونوش كی مصنوعات كی تنظیم
  بهی ہو سكتا ہے  وقت معائینہ ممكنہ صورت میں قرعہ نكلنے كے

  
كۓ بیان  میںصفحوں  ،كے موضوع كے تحت  Kontrolكے اصول  كنٹرولكے  خوردونوش كی مصنوعات

  گۓ ہیں
 

Hvor står reglerne  
  اصول كہاں درج ہیں

 اور  Fødevareforordningen, Hygiejneforordningen مجموعی اصول 
Kontrolforordningen ولوں پر مزید بیان صمیں درج ہیں ۔ ان اFødevaresikkerhed  كے تحت ہوا ہے  

  

http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20080912960-lign
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Foedevaresikkerhed/Tilberedning_hygiejne/Hygiejneregler/


 ذكر كے داخلے پر ممكنہ خاص پابندیوں كا  حیوانات پر مشتمل خوردونوش كی مصنوعاتغیر
Restriktionsbekendtgørelsen   یعنی پابندیوں كے عالمیے میں ہے  

  
Anden lovgivning 

  دوسرا قانون 
حیوانات پر مشتمل غیرخیال ركهیں كہ ممكن ہے  كہ دوسرے محكموں نے شعبے میں قانون سازی كی ہو ۔ 

نی نباتاتی امور كے یع  Plantedirektoratets كے داخلے كے بارے میں مثال خوردونوش كی مصنوعات
  كے ہوم پیج پر مزید پڑهیںادارے 

 
Indførsel af animalske fødevarer  

  كا داخلہ حیوانات پر مشتمل خوردونوش كی مصنوعات
كے داخلے كے  حیوانات پر مشتمل خوردونوش كی مصنوعاتتیسرے ممالک یا باہمی تجارتی عالقے سے 

  اصولوں میں بہت فرق ہے 
 

Import fra tredjelande  
  تیسرے ممالک سے امپورٹ

كے امپورٹ نے جانوروں كی صحت،  حیوانات پر مشتمل خوردونوش كی مصنوعاتتیسرے ممالک سے 
عوامی صحت اور صنعتی حفظان صحت كے حوالے سے كچه شرائط كو پورا كرنا ہوتا ہے اور ان مور كا 

گہ پر ہوتا ہے جہاں یہ مصنوعات باہمی تجارتی عالقے جكی  ئینہ ماہرین حیوان كا دستہ بوڈر كنٹرولمعا
  میں داخل ہوتی ہیں

  
معائینوں كی اہرین حیوانات كے دستے كے معائینوں كا بیان اور بوڈر كے بوڈر پر مئط، اامپورٹ كے شر

  ہیںدستیاب كے تحت مزید معلومات كے ساته Grænsekontrol جگہوں كی لسٹ 
  

پر كچه شرائط ہو سكتی ہیں  خوردونوش كی مصنوعاتیبلنگ كے حوالے سے عالوہ ازیں معیار، تركیب اور ل
تا كہ ۔ یہ شرائط اس لیے ہیں  یںكے تحت نہیں آتبوڈر پر ماہرین حیوانات كے دستے كے معائینوں جو 

  مصنوعات كی آزادانہ گردش ہو سكے 
 

Egenkontrol ved import fra trejdelande  
  جانچ اتی پر ذتیسرے ممالک سے امپورٹ 

كا   اتكے امپورٹ پر ماہرین حیوان حیوانات پر مشتمل خوردونوش كی مصنوعاتتیسرے ممالک سے  اگرچہ
یقین سے آپ نے اپنی ذاتی جانچ كے ذریعے  كی حیثیت سے ٹرمعائینہ كرتا ہے پهر بهی امپوبوڈر پر بوڈر 

ان جو ہے ی ہرٹامپوہ یی كرتے ہیں ۔ رقانون كی پاسدا خوردونوش كی مصنوعاتدهانی كرنی ہے كہ 
ڈنمارک میں داخل ہوتی ہیں اور گردش كرتی ہیں كے حوالے سے ذمہ دار ہے جو  خوردونوش كی مصنوعات

r aktiviteten import af Vejledning om virksomheders egenkontrol foذاتی جانچ كے بارے میں ۔ 
fødevarer.  پر مزید پڑهیں  

 
Hvor kan fødevarerne indføres  

  كہاں خوردونوش كی مصنوعات كا داخلہ ہو سكتا
كے باڈر پر ایک  EU ،میں داخلہEU كا  حیوانات پر مشتمل خوردونوش كی مصنوعاتتیسرے ممالک سے 

ہوتا ہے ۔ ہمیشہ امپورٹ كی مطالع پیشگی بوڈر سے وڈر كے معائینے كی جگہ كے ذریعے بمنظور شدہ 
  دی جاۓ كے معائینے كی جگہ كو

  
  پر دستیاب ہے  Grænsekontrol بوڈر كے معائینوں كی جگہوں كی لسٹ

 
Hvor star reglerne  
  اصول كہاں درج ہیں



       كے اصول  كے معائینوں حیوانات پر مشتمل خوردونوش كی مصنوعاتتیسرے ممالک سے امپورٹ شدہ 
Veterinærkontrolbekendtgørelsen  اور Veterinærkontrolforordningenمیں درج ہیں  

  
  میں درج ہیں Restriktionsbekendtgørelsen خاص پابندیاں 

 
Samhandel  
  باہمی تجارت 

ہوں سے وصول ملک  كےباہمی تجارت كسی دوسرے جو  حیوانات پر مشتمل خوردونوش كی مصنوعاتوہ 
 یا انہیں بنیادی اصول كے تحت براہ راست وصول كردہ كاروبار میں ال ائ اصولوں كو پورا كریںاجتم اور جو

  ہے  كا آغاز ہو سكتاكی گردش  نجا سكتا ہے جہاں ا
 

Egenkontrol ved samhandel  
  ذاتی جانچ  پر باہمی تجارت

خوردونوش كی  آپ نے اپنی ذاتی جانچ كے ذریعے یقین دهانی كرنی ہے كہ ر كی حیثیت سےٹامپو
ڈنمارک میں داخل  خوردونوش كی مصنوعاتر كی حیثیت سے جو ٹ۔ امپو یںی كررقانون كی پاسدا مصنوعات

  ہوتی ہیں اور گردش كرتی ہیں ان كے حوالے سے آپ ذمہ دار ہیں
  

اور رجسٹری كے سلسلے میں كچه مزید كے كنٹرول مجموعی شرائط كے عالوہ وصولی  ذاتی جانچ كی
كے  حیوانات پر مشتمل خوردونوش كی مصنوعاتن كا آپ نے باہمی تجارت كے عالقے سے شرائط ہیں ج

سے واضح  Veterinærkontrolbekendtgørelsenیہ شرائطداخلے كے وقت خیال ركهنا ہوتا ہے ۔ 
  ہیں
 

Hvor kan fødevarerne indføres  
  كہاں خوردونوش كی مصنوعات كا داخلہ ہو سكتا

جو كسی دوسرے باہمی تجارت كے ملک سے وصول ہوں  ردونوش كی مصنوعاتحیوانات پر مشتمل خووہ 
  كی گردش ہو سكتی ہے نانہیں عموما براہ راست وصول كردہ كاروبار میں الیا جا سكتا ہے جہاں ا

  
شرط ہو سكتی  ت كے داخلے كے وقت پیشگی اطالع كیمصنوعا صمخصوكہ پ خیال ركهیں كہ ممكن ہے آ

  دیكهیںVeterinærkontrolbekendtgørelsen  ہے ،
 

Hvor står reglerne  
  اصول كہاں درج ہیں

كے معائینے كے  حیوانات پر مشتمل خوردونوش كی مصنوعاتباہمی تجارت كے عالقے سے امپورٹ شدہ 
  میں درج ہیں Veterinærkontrolbekendtgørelsenاصول 

  
  میں درج ہیں  Restriktionsbekendtgørelsenخاص پابندیاں

 
Særlige restriktioner for indførsel af fødevarer  

  خوردونوش كی مصنوعات كے داخلے پر خاص پابندیاں
كی تشخیص كی گئ  اتسلسلے میں خاص خطرات یا مسائل كے امكان جہاں امپورٹ كے ،كچه مصنوعات پر

  ا ہے وں كا تعین كرتیامپورٹ پر پابند سے فیصلوں كے ذریعےیعنی كمیشن kommissionen ہے،وہاں 
  

میں اكهٹی كی  Restriktionsbekendtgørelsenپر تمام پابندیاں  امپورٹكے  خوردونوش كی مصنوعات
  جاتی ہیں

 
 



Indførsel af sammensatte fødevarer  
 ہداخل كا خوردونوش كی مصنوعاتمشتركہ 

لہ كن ہے كیونكہ فیصاور نباتاتی مركبات پر مشتمل ہوتی ہیں ۔ تركیب  حیوانات خوردونوش كی مصنوعاتكئ 
 ےك حیوانات پر مشتمل خوردونوش كی مصنوعاتنے  خوردونوش كی مصنوعاتہے كہ  یہ فیصلہ كرتی

حیوانات یا غیر  معائینہ ہونا ہے یا نہیں،كا  ات كے دستےاہرین حیوانمبوڈر پر طور پر داخل ہونا ہے، یعنی 
  ے ۔ اصول كمیشن كے فیصلےكے تحت داخل ہونا ہ كے اصولوں پر مشتمل خوردونوش كی مصنوعات

2007/275/EF اور ہیں  میں درج Veterinærkontrolbekendtgørelsenمیں نافظ ہیں  
  

سے  ےمعائینكے نے ماہرین حیوان كے دستہ  خوردونوش كی مصنوعاتبنیادی اصول یہ ہے كہ مشتركہ 
  ہے اگرگزرنا 

  
  مصنوع گوشت پر مشتمل ہے •
ڈیری  مثال (ہے %50 وجود ہے جس كی مقدار كم از كممصنوع میں ایک دوسری حیوانی مصنوع م •

  )مصنوعات، انڈوں كی مصنوعات یا مچهلی كی مصنوعاتكی 
  

ہیں نے بهی  ڈیری مصنوعات سے كم  %50 میں خوردونوش كی مصنوعات مشتركہجن  ،پركچه اوقات 
 ہے ۔ دیكهیں ے سے گزرنا معائینكے  كے دستے اتماہرین حیوان

Veterinærkontrolbekendtgørelsen، لف I لف ، II 
 

spørgsmål  
  سواالت

 مكی تنظی عالقائ خوردونوش كی مصنوعاتكے داخلے كے سلسلے میں سواالت  خوردونوش كی مصنوعات
 عالقائ خوردونوش كی مصنوعات كے لنک كے ذریعے سے آپ اپنے  سے كۓ جائيں ۔ صفحے كے اوپر

 ش كر سكتے ہیںتال كی تنظیم كو


