
ਮੈਨੰੂ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ- ਬਾਰੇ ਉਪਿਨਯਮ ਿਕੱਥੇ ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ? 

ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ* ਨੰੂ ਿਨਯੰਿਤ/ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਨਯਮ ਲਾਇਸ8ਸ ਉਪਿਨਯਮ ਨੰਬਰ 4450 ਿਵੱਚ ਸੋਧ* ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਹਨ। ਉਪਿਨਯਮ* ਿਵੱਚ ਇਹ 
ਸੋਧ*vancouver.ca/bags 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨ* ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਉਪਿਨਯਮ ਨੰਬਰ 12624 (ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ* ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਲਾਇਸ8ਸ ਉਪਿਨਯਮ 4450 ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ)
• ਉਪਿਨਯਮ ਨੰਬਰ 12843 (ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ* ਲਈ ਲੋੜ* ਦੀ ਪ/ਭਾਵੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਲਾਇਸ8ਸ ਉਪਿਨਯਮ 4450 ਿਵੱਚ ਸੋਧ 

ਕਰਦਾ ਹੈ) 
• ਉਪਿਨਯਮ ਨੰਬਰ 12866 (ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ ਫ਼ੀਸ ਿਵੱਚ ਵਾਿਧਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਲਾਇਸ8ਸ ਉਪਿਨਯਮ 4450 ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ)

ਏਕੀਿਕ/ਤ ਲਾਇਸ8ਸ ਉਪਿਨਯਮ ਨੰਬਰ 4450 ਇਸ ਵੈNਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ vancouver.ca/your-government/licence-bylaw

ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ- ਨੰੂ ਿਨਯੰਿਤNਤ ਿਕO ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? 

ਜਦQ ਅਸR 2040 ਤੱਕ ਜੀਰੋ ਵੇਸਟ ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਬਣਨ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹ*, ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ* ਬਾਰੇ ਉਪਿਨਯਮ ਉਹਨ* ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ 
ਿਹੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਿਸਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕੋ-ਵਾਰੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼* ਦੇ ਕਚਰੇ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
2018 ਿਵੱਚ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਿਵੱਚ ਲਗਭਗ 89 ਿਮਲੀਅਨ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ ਅਤੇ 4 ਿਮਲੀਅਨ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ ਕੂੜੇਦਾਨ ਿਵੱਚ 
ਸੱੁਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਿਕ ਵਸਨੀਕ* ਲਈ ਪਲਾਸਿਟਕ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ* ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤQ ਕਰਨਾ ਿਕੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ (66% ਨੰੂ ਕੂੜਾ 
ਕਰਕਟ ਬੈਗ* ਵਜQ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਿਤਆ ਜ*ਦਾ ਹੈ), ਿਫਰ ਵੀ 2018 ਿਵੱਚ 30 ਿਮਲੀਅਨ ਖਾਲੀ ਪਲਾਸਿਟਕ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ ਕੂੜੇਦਾਨ ਿਵੱਚ ਸੱੁਟੇ 
ਗਏ ਸਨ। 

ਇਨZ * ਅੰਕਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਬੈਗ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹR ਹਨ ਜੋ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੇ ਜ* ਖਾਦ ਿਵੱਚ ਬਦਲੇ ਜ*ਦੇ ਹਨ, ਜ* ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱਚ 
ਿਖੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗ/ੇਟ ਕੈਨ\ ਡੀਅਨ ਸ਼ੋਅਰਲਾਈਨ ਕਲੀਨਅੱਪ (Great Canadian Shoreline Cleanup)ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2019 ਿਵੱਚ 
ਪਲਾਸਿਟਕ ਬੈਗ ਕਨ\ ਡਾ ਦੇ ਸਮੰੁਦਰੀ ਕੰਿਢਆਂ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਛੇਵ* ਸਭ ਤQ ਆਮ ਕੂੜਾ ਸੀ।
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ਜੈਿਵਕ ਬਾਲਣ ਉਤਪਾਦ- ਤT ਬਣੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਬੈਗ- ਤT ਇਲਾਵਾ, ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ- Wਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਪਲਾਸਿਟਕ ਲੇਬਲ ਵਾਲੇ 
ਜ- ਪੌਿਦਆਂ ਜ- ਹੋਰ ਜੈਿਵਕ ਪਦਾਰਥ- ਤT ਬਣੇ ਖਾਦ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣ ਯੋਗ, ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਯੋਗ, ਬਾਇਓਪਲਾਸਿਟਕ ਅਤੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ- 'ਤੇ ਿਕO ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 

ਪਲਾਸਿਟਕ ਿਜਸ ਨੰੂ ਖਾਦ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣ ਯੋਗ, ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਯੋਗ (ਬਾਇਓਿਡਗ/ੇਡੇਬਲ, ਆਕਸੋਿਡਗ/ੇਡੇਬਲ, ਫੋਟੋਿਡਗ/ੇਡੇਬਲ, ਆਿਦ), ਦੇ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਲੇਬਲ ਜ* ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜ*ਦਾ ਹੈ, ਬਾਇਓਪਲਾਸਿਟਕ ਅਤੇ ਪੌਿਦਆਂ ਜ* ਹੋਰ ਜੈਿਵਕ ਪਦਾਰਥ* ਤQ ਬਿਣਆ ਪਲਾਸਿਟਕ:

• ਿਸਟੀ ਦੇ ਗ/ੀਨ ਿਬਨ ਪ/ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹR ਕੀਤਾ ਜ*ਦਾ ਹੈ
• ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਦ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣ ਯੋਗ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਿਲੰਗ ਸਟ/ੀਮ* ਨੰੂ ਦੂਿਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
• ਸੂਬਾਈ ਿਵਿਨਯਮ* ਦੇ ਅਧੀਨ ਖਾਦ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਪ/ਵਾਿਨਤ ਨਹR ਹੈ
• ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱਚ ਸੱੁਟ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬਾਇਓਿਡਗ/ੇਡ ਹੋਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਨਹR ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ

ਪਲਾਸਿਟਕ ਿਜਸਨੰੂ ਖਾਦ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣ ਯੋਗ ਜ* ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਯੋਗ ਵਜQ ਲੇਬਲ ਜ* ਵਰਿਣਤ ਕੀਤਾ ਜ*ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਵੀ ਰੀਸਾਈਕਲ ਬੀਸੀ ਦੇ 
ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਰੀਸਾਈਕਿਲੰਗ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪ/ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹR ਕੀਤਾ ਜ*ਦਾ ਹੈ।

ਪ/ਦੂਸ਼ਕ* ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਪਲਾਸਿਟਕ* ਨੰੂ ਸਥਾਨਕ ਕੰਪੋਸਿਟੰਗ ਸਟ/ੀਮ* ਤQ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਿਫਰ ਲ8ਡਿਫਲ ਜ* ਇਨਿਸਨ\ ਰੇਟਰ 
ਿਵੱਚ ਸੱੁਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਭ ਤQ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

ਪੇਪਰ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ- ਲਈ 2022 ਿਵੱਚ $0.15 ਅਤੇ 2023 ਿਵੱਚ $0.25, ਅਤੇ ਨਵb ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤT ਯੋਗ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ- ਲਈ 2022 
ਿਵੱਚ $1 ਅਤੇ 2023 ਿਵੱਚ $2 ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਫ਼ੀਸ ਿਕO ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? 

ਫ਼ੀਸ* ਬੀਸੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਿਹਰ* ਨਾਲ ਮੇਲ ਖ*ਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਨZ * ਨ\  ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ* ਬਾਰੇ ਿਨਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹਨ ਿਕ 
ਗਾਹਕ* ਨੰੂ ਉਹਨ* ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁੜ ਵਰਤQ ਯੋਗ ਬੈਗ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ/ੋਤਸਾਹਨ ਿਮਲੇ। ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਕਾਰੋਬਾਰ* ਅਤੇ ਗਾਹਕ* ਨੰੂ 
ਿਵਵਸਥਾਵ* ਕਰਨ ਲਈ ਸਮ* ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ* ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਕੇ ਜ* “take-a-bag, leave-
a-bag” (ਇੱਕ ਬੈਗ ਿਲਜਾਓ, ਇੱਕ ਬੈਗ ਛੱਡੋ) ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ ਸ਼ੇਅਿਰੰਗ ਪ/ੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਫ਼ੀਸ* ਤQ ਬਚਣ ਿਵੱਚ ਉਹਨ* ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰੋ।

ਕੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਰਤT ਯੋਗ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ- 'ਤੇ ਫ਼ੀਸ- GST ਅਤੇ PST ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ? 

ਹ*।

ਕੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਰਤT ਯੋਗ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ- 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਫ਼ੀਸ- ਗਾਹਕ- ਨੰੂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ? 

ਹ*। ਫ਼ੀਸ* ਦੀ ਰਕਮ ਗਾਹਕ* ਨੰੂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜ*ਦੀਆਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਰਸੀਦ* 'ਤੇ “PAPER BAGS”ਅਤੇ “REUSABLE BAGS”ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ* 
ਦੀ ਵਰਤQ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਲਾਈਨ ਆਈਟਮ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਦਖਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਮੁੜ-ਵਰਤT ਯੋਗ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ- 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਫ਼ੀਸ ਉਹਨ- ਬੈਗ-' 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗਾਹਕ ਕੋਲ ਪਿਹਲ- ਤT ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ 

ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਿਲਆOਦੇ ਹਨ? 

ਨਹR। ਫ਼ੀਸ* ਿਸਰਫ ਗਾਹਕ* ਨੰੂ ਵੇਚੇ ਗਏ ਨਵb ਮੁੜ-ਵਰਤQ ਯੋਗ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ* 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ।
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ਕੀ ਮh ਕਾਗਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਰਤT ਯੋਗ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ- 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਫ਼ੀਸ ਤT ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹ-? 

ਹ*। ਕਾਰੋਬਾਰ, ਚੈਿਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਿਭਆਸ* ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜQ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਫ਼ੀਸ* ਤQ ਵੱਧ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੀ 
ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਾਗਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਰਤT ਯੋਗ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ- ਤT ਫ਼ੀਸ ਕੌਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ- ਤT ਆਮਦਨੀ ਿਸਟੀ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਜ-ਦੀ ਹੈ? 

ਕਾਰੋਬਾਰ, ਚੈਿਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨ ਉਹਨ* ਦੁਆਰਾ ਵੰਡੇ ਗਏ ਬੈਗ* ਤQ ਫ਼ੀਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਬੈਗ ਫ਼ੀਸ* ਤQ ਹੋਣ 
ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ਿਸਟੀ ਨੰੂ ਨਹR ਿਦੱਤੀ ਜ*ਦੀ ਹੈ।

ਕਾਰੋਬਾਰ-, ਚੈਿਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨ- ਨੰੂ ਉਹ ਫ਼ੀਸ ਜੋ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਰਤT ਯੋਗ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ- 'ਤੇ ਇਕੱਤਰ 

ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਸੰਗਠਨ* ਨੰੂ ਫ਼ੀਸ* ਦੀ ਵਰਤQ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ* ਬਾਰੇ ਉਪਿਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜ*ਦਾ ਹੈ, ਿਜਵb 
ਿਕ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਅੱਪਡੇਟ, ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਆਿਦ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਫ਼ੀਸ* ਤQ ਕਮਾਈ ਦੀ ਵਰਤQ ਉਹਨ* ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨ* ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ 
dਦਮ* ਨੰੂ ਮੁੜ-ਵਰਤQ ਯੋਗ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਬੈਗ* ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ/ਭਾਿਵਤ 
ਵਸਨੀਕ* ਨੰੂ ਪ/ੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਮh ਕਾਗਜ਼ੀ ਜ- ਮੁੜ-ਵਰਤT ਯੋਗ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ- ਦੀ ਕੀਮਤ ਿਵੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ- ਅਤੇ ਉਹਨ- ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ- ਨੰੂ 
ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ-? 

ਨਹR। ਸਾਰੇ ਨਵb ਕਾਗਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਰਤQ ਯੋਗ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ* 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਫ਼ੀਸ* ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਇਸ ਿਨਯਮ ਦਾ ਅਪਵਾਦ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰ*, ਚੈਿਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨ* ਨੰੂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਗਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਰਤQ ਯੋਗ ਸ਼ਾਿਪੰਗ 
ਬੈਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਪਿਹਲ* ਿਕਸੇ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਿਲਆਏ ਜ*ਦੇ ਹਨ 
(ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ “take-a-bag, leave-a-bag” (ਇੱਕ ਬੈਗ ਿਲਜਾਓ, ਇੱਕ ਬੈਗ ਛੱਡੋ) ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ ਸ਼ੇਅਿਰੰਗ ਪ/ੋਗਰਾਮ)।

ਕੀ ਮh ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ- ਨੰੂ ਉਹਨ- ਦੇ ਮੁੜ-ਵਰਤT ਯੋਗ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਛੋਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ-? 

ਹ*। ਹਾਲ*ਿਕ, ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਜੋ ਗਾਹਕ* ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਰਤQ ਯੋਗ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟ ਦੀ 
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨ* ਨੰੂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਵb ਕਾਗਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਰਤQ ਯੋਗ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ* 'ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮh ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ- ਨੰੂ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ- ਬਾਰੇ ਉਪਿਨਯਮ ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ ਵੇਚ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ-, ਅਤੇ 
ਉਹਨ- ਨੰੂ ਿਕਵb ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਕਾਗਜ਼ੀ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ* ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40% ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਬੈਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਬਦ* ਨੰੂ “recyclable” (ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਯੋਗ) ਅਤੇ “made of 40%recycled content” (40% ਰੀਸਾਈਕਲ 
ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਬਿਣਆ) ਜ* “made of 40%post-consumer recycled content (ਉਪਭੋਗਤਾ ਤQ ਬਾਅਦ ਦੀ 40% 
ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਬਿਣਆ)” ਜ* ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤ* ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਸ਼ਬਦ* ਨੰੂ ਪ/ਦਰਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ- ਬਾਰੇ ਉਪਿਨਯਮ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਰਤT ਯੋਗ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ- ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੈ? 

ਮੁੜ-ਵਰਤQ ਯੋਗ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਵਾਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਲਈ ਿਡਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 
ਮੱੁਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਬਿਰਕ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ (ਿਜਵb ਸੂਤੀ, ਕੈਨਵਸ, ਜੂਟ, ਬਰਲੈਪ, ਨਾਈਲੋਨ, ਪੋਿਲਅਸਟਰ, ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ 
ਪੌਲੀਥੀਲੀਨ ਟੇਰੇਫਥਲੇਟ, ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਣ-ਬੁਣੇ ਪੋਲੀਪ/ੋਪਾਈਿਲਨ)। ਹੈਲਥ ਕਨ\ ਡਾ ਮੁੜ-ਵਰਤQ ਯੋਗ ਬੈਗ* ਨੰੂ ਗਰਮ, ਸਾਬਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ 
ਨਾਲ ਧੋਣ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨZ * ਨੰੂ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਮੀਟ, ਪੋਲਟਰੀ ਅਤੇ ਸਮੰੁਦਰੀ ਭੋਜਨ ਿਲਜਾਉਣ ਲਈ 
ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤQ ਬਾਅਦ। ਸੁਝਾਏ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ-ਵਰਤQ ਯੋਗ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ* ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨ* ਸਾਡੀ ਵੈNਬਸਾਈਟ vancouver.ca/bags ਅਤੇ 
ਸਾਡੇ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਆਈਟਮ ਉਪਿਨਯਮ ਗਾਈਡ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

ਜੇ ਮੁੜ-ਵਰਤT ਯੋਗ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ 100 ਵਾਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਮੱੁਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਬਿਰਕ ਤT 

ਨਹm ਬਣੇ ਹਨ, ਤ- ਕੀ ਉਹ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ- ਬਾਰੇ ਉਪਿਨਯਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ? 

ਨਹR। ਉਪਿਨਯਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਕ ਮੁੜ-ਵਰਤQ ਯੋਗ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ ਮੱੁਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਬਿਰਕ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ (ਿਜਵb ਸੂਤੀ, ਕੈਨਵਸ,

ਜੂਟ, ਬਰਲੈਪ, ਨਾਈਲੋਨ, ਪੋਿਲਅਸਟਰ, ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ ਪੌਲੀਥੀਲੀਨ ਟੇਰੇਫਥਲੇਟ, ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਣ-ਬੁਣੇ ਪੋਲੀਪ/ੋਪਾਈਿਲਨ)। ਸੁਝਾਏ 
ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ-ਵਰਤQ ਯੋਗ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ* ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨ* ਸਾਡੀ ਵੈNਬਸਾਈਟ vancouver.ca/bags ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਆਈਟਮ 
ਉਪਿਨਯਮ ਗਾਈਡ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਕੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਿਸਟੀ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ- ਬਾਰੇ ਉਪਿਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ-ਵਰਤT ਯੋਗ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ- ਨੰੂ ਪNਵਾਿਨਤ ਜ- 
ਪNਮਾਿਣਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? 

ਨਹR। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਇਸ8ਸ ਧਾਰਕ* ਅਤੇ ਿਨਰਮਾਤਾਵ* 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨ* ਦੁਆਰਾ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੜ-ਵਰਤQ ਯੋਗ 
ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ ਮੁੜ-ਵਰਤQ ਯੋਗ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ* ਲਈ ਉਪਿਨਯਮ ਦੀਆਂ ਲੋੜ* ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ।

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਇਸhਸ ਧਾਰਕ- ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਰਤT ਯੋਗ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ- ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ 
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? 

ਜੇ ਿਸਟੀ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜ*ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤQ ਪਿਹਲ* ਨਹR, ਕਾਰੋਬਾਰ*, ਚੈਿਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨ* 
ਲਈ ਿਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਕਾਗਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਰਤQ ਯੋਗ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ* ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਿਰਪੋਰਟ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਦQ 
ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤ* ਿਸਟੀ ਵੰਡੇ ਗਏ ਕਾਗਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਰਤQ ਯੋਗ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ* ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ।
ਅਸR ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ* ਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਇਸ8ਸ ਧਾਰਕ ਹਰ ਸਾਲ ਵੰਡੇ ਗਏ ਕਾਗਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਰਤQ ਯੋਗ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ* ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦਾ 
ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਿਸਸਟਮ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ। ਉਦਾਹਰਨ* ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਇਲੈਕਟ/ਾਿਨਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੇਲ (POS)ਿਸਸਟਮ,

ਜ* ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਬੈਗ* ਦੀ ਇਨਵ8ਟਰੀ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰਨਾ।
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ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ- ਬਾਰੇ ਉਪਿਨਯਮ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਬੈਗ- ਤT ਛੋਟ ਹੈ? 

ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ* ਬਾਰੇ ਉਪਿਨਯਮ ਇਸ ਤQ ਛੋਟ ਿਦੰਦਾ ਹੈ:

• ਿਪ/ਸਿਕ/ਪਸ਼ਨ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜ*ਦੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਵb ਮੁੜ-ਵਰਤQ ਯੋਗ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ
• ਰਿਜਸਟਰਡ ਚੈਿਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ* ਦੁਆਰਾ ਮੁਫ਼ਤ ਜ* ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 

ਵਰਤੇ ਜ*ਦੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਵb ਮੁੜ-ਵਰਤQ ਯੋਗ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ
• “ਬੈਗ-ਸ਼ੇਅਰ” ਜ* “ਟੇਕ-ਏ-ਬੈਗ, ਲੀਵ-ਏ-ਬੈਗ” ਪ/ੋਗਰਾਮ ਿਜੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਜ* ਮੁੜ-ਵਰਤQ ਯੋਗ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ ਿਕਸੇ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ 

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿਹਲ* ਹੀ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਚੱੁਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਗਾਹਕ* ਦੁਆਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਿਤਆ ਜ*ਦਾ ਹੈ
• ਛੋਟੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਬੈਗ (ਫਲੈਟ ਹੋਣ 'ਤੇ 15 ਸੈਮੀ x 20 ਸੈਮੀ ਤQ ਘੱਟ)
• ਚਾਦਰ*, ਿਬਸਤਰੇ ਜ* ਹੋਰ ਅਿਜਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼*, ਜੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦੇ ਜ* ਮੁੜ-ਵਰਤQ ਯੋਗ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ* ਿਵੱਚ 

ਨਹR ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜ*ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ
• ਨਾਲ ਹੀ, ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ* ਬਾਰੇ ਉਪਿਨਯਮ ਇਹਨ* 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹR ਹੰੁਦਾ:
• ਉਹ ਬੈਗ ਜੋ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ ਨਹR ਹਨ, ਿਜਵb ਿਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ* ਦੇ ਬੈਗ, ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ* ਦੇ ਬੈਗ,

ਮੀਟ ਜ* ਮੱਛੀ ਨੰੂ ਰੱਖਣ ਜ* ਲਪੇਟਣ ਲਈ ਬੈਗ, ਬੇਕ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼* ਲਈ ਬੈਗ, ਖੱੁਲZੇ  ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਲਈ ਬੈਗ, ਡ/ਾਈ ਕਲੀਿਨੰਗ ਦੇ 
ਬੈਗ, ਮਰੀਜ਼* ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜ*ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬੈਗ ਆਿਦ।

• ਿਨNਜੀ ਵਰਤQ ਲਈ ਵੇਚੇ ਗਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਬੈਗ* ਦੇ ਪੈਕੇਜ, ਿਜਵb ਿਕ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਲਈ ਬੈਗ, ਡੱਿਬਆਂ ਦੇ ਲਾਈਨਰ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ 
ਜਾਨਵਰ* ਦੇ ਕਚਰੇ ਦੇ ਬੈਗ

• ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਵੈNਬਸਾਈਟ vancouver.ca/bags 'ਤੇ ਜਾਓ ਜ* ਸਾਡੀ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਆਈਟਮ ਉਪਿਨਯਮ ਬਾਰੇ 
ਗਾਈਡ ਦੇਖੋ। 

ਕੀ ਚੈਿਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨ- ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਬੈਗ ਦੇ ਉਪਿਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ? 

ਹ*। ਰਿਜਸਟਰਡ ਚੈਿਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ* ਸਮੇਤ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨ ਿਜਨZ * ਨੰੂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਲਾਇਸ8ਸ ਉਪਿਨਯਮ 
ਨੰਬਰ 4450 ਦੇ ਤਿਹਤ ਵਪਾਰਕ ਲਾਇਸ8ਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲਈ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ* ਬਾਰੇ ਉਪਿਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 
ਹਾਲ*ਿਕ, ਰਿਜਸਟਰਡ ਚੈਰੀਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ* ਨੰੂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾਵ* ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਅਤੇ 
ਮੁੜ-ਵਰਤQ ਯੋਗ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ 'ਤੇ ਫ਼ੀਸ* ਵਸੂਲ ਕਰਨ, ਜ* ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜ*ਦੇ ਬੈਗ* ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤQ ਛੋਟ ਹੈ। 
ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾਵ* ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕਸੇ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਮੁਫ਼ਤ ਜ* ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ 
ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਨਗਿਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਥਤੀ1 ਿਵੱਚ ਹੈ, ਜ* ਫੈਡਰਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਗਠਨ ਵਜQ 
ਰਿਜਸਟਰਡ ਹੈ।

ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾਵ* ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ* ਸਮੇਤ, ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ* ਜ* ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ 
ਚੀਜ਼* ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨ* ਤQ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜ*ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਉਪਿਨਯਮ* 
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। 

 

1  ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾਵ* ਦੀ ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕ ਸੰਗਠਨ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਨਗਿਮਤ ਹੋਣ ਅਤੇ
ਚੰਗੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਹੋਣ, ਜ* ਫੈਡਰਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਗਠਨ ਵਜQ ਰਿਜਸਟਰਡ ਹੋਣ!



6 

ਕੀ ਫੂਡ ਿਡਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾਵ- ਨੰੂ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ- ਬਾਰੇ ਉਪਿਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? 

ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨ ਿਜਨZ * ਨੰੂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਲਾਇਸ8ਸ ਉਪਿਨਯਮ ਨੰਬਰ 4450 ਦੇ ਤਿਹਤ ਵਪਾਰਕ ਲਾਇਸ8ਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲਈ 
ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ* ਬਾਰੇ ਉਪਿਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਪਿਨਯਮ ਵੈਨਕੂਵਰ ਿਵੱਚ ਭੋਜਨ ਿਡਲੀਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 
ਬੈਗ* 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਭਾਵb ਬੈਗ ਫੂਡ ਿਡਿਲਵਰੀ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜ*ਦਾ ਹੈ ਜ* ਭੋਜਨ ਿਵਕ/ੇਤਾ ਦੁਆਰਾ। ਸਾਰੇ ਫੂਡ ਿਡਿਲਵਰੀ 
ਸੇਵਾ ਪ/ਦਾਨਕ* ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਰਡਿਰੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ* ਨੰੂ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤ* ਜੋ ਇਹ 
ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਭੋਜਨ ਿਡਿਲਵਰੀ ਆਰਡਰ* ਨਾਲ ਪ/ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਰਤQ ਯੋਗ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ* 'ਤੇ ਘੱਟੋ-
ਘੱਟ ਫ਼ੀਸ* ਲਈਆਂ ਜ*ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਿਸਟੀ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ- ਬਾਰੇ ਉਪਿਨਯਮ ਨੰੂ ਿਕਵb ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ? 

ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਿਸਟੀ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਪਹੰੁਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਨੰੂ ਪਿਹਲ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪੱਕਾ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰ* ਕੋਲ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਚੀਜ਼* ਬਾਰੇ ਉਪਿਨਯਮ* ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਵੇ ਿਜਸਦੀ ਉਹਨ* ਨੰੂ 
ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਾਗੂ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਚੀਜ਼* ਬਾਰੇ ਉਪਿਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ ਜ*ਦਾ ਹੈ, ਤ* ਿਸਟੀ ਦੀ 
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਉਹਨ* ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸੱਿਖਆ, ਪਹੰੁਚ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਕbਿਦ/ਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। 
ਪਾਲਣਾ ਪ/ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨ* ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਵਿਦਅਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਰੇਟਰ* 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇਣ 
ਲਈ ਲਾਗੂਕਰਣ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪੱਧਰ* ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਟਕਟ* ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਨZ * 'ਤੇ 
ਪ/ਤੀ ਅਪਰਾਧ $500 ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਜ* ਸੂਬਾਈ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਪ/ਤੀ ਅਪਰਾਧ ਵੱਧ ਤQ ਵੱਧ 
$10,000 ਜੁਰਮਾਨ\  ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਨਰੰਤਰ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜQ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਲਾਇਸ8ਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ* 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲਾਇਸ8ਸ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼* ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਲਾਗੂਕਰਣ ਬਾਰੇ ਨਵੀਨਤਮ ਅੱਪਡੇਟ* ਲਈ, vancouver.ca/reduce-single-use 'ਤੇ ਜਾਓ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਪਿਨਯਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਗNੇਸ ਿਮਆਦ ਹੋਵੇਗੀ ਿਜੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ- ਅਤੇ 
ਗੈਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ- ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਿਹੰਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਵਰਤT ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? 

ਨਹR, ਇਹਨ* ਚੀਜ਼* ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਾਕੀ ਬਿਚਆ ਸਟਾਕ ਉਪਿਨਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤQ ਪਿਹਲ* ਵਰਤ ਲਵੋ, ਵੇਚੋ ਜ* ਦਾਨ ਕਰੋ।

ਉਪਿਨਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤT ਬਾਅਦ ਮੈਨੰੂ ਪਲਾਸਿਟਕ ਜ- ਗੈਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ- ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਚੇ ਸਟਾਕ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ:

• ਚੈਿਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨ* ਨੰੂ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਜੇ ਉਹ ਪਲਾਸਿਟਕ ਬੈਗ ਦਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ)। 
ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਗਠਨ ਕਈ ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ ਆਮਦਨੀ ਿਵੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਤQ ਪ/ਭਾਿਵਤ ਵਸਨੀਕ* ਨੰੂ ਵੱਖ-
ਵੱਖ ਕੰਮ* ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾjਦੇ ਹਨ, ਿਜਵb ਿਕ ਕੂੜੇਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜ* ਜੱੁਿਤਆਂ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਵਾਟਰਪkਫ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ।

• ਹੋਰ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ* ਿਵੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ* ਨੰੂ ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ* 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹR ਲਗਾjਦੇ ਹਨ।
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ਕੀ COVID-19 ਮਹ-ਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੜ-ਵਰਤT ਯੋਗ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ- ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੈ? 

ਬੀਸੀ ਸ8ਟਰ ਫਾਰ ਿਡਸੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸੇਧ* ਦੇ ਤਿਹਤ, ਿਵਕ/ੇਤਾ COVID-19 ਮਹ*ਮਾਰੀ 
ਦੌਰਾਨ ਮੁੜ-ਵਰਤQ ਯੋਗ ਕੱਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕ* ਦੇ ਮੁੜ-ਵਰਤQ ਯੋਗ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ* ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ,

ਬਸ਼ਰਤੇ ਭੋਜਨ ਿਵਕ/ੇਤਾ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰ ਨੀਤੀ ਨੰੂ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜRਦੇ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵ* ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਤਾਜ਼ਾ COVID-19 ਿਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜ* ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਪੰਨ\  'ਤੇ ਹੇਠ* ਿਦੱਤੇ ਸੰਗਠਨ* ਨੰੂ ਵੇਖੋ।

COVID-19 ਮਹ-ਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਚੈਿਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨ ਗਾਹਕ- ਦੇ ਮੁੜ-ਵਰਤT ਯੋਗ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ- ਨੰੂ 
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਕਵb ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? 

ਬੀਸੀ ਸ8ਟਰ ਫਾਰ ਿਡਸੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁੜ-ਵਰਤQ ਯੋਗ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ* ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਪ/ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਵb ਿਕ 
ਿਜ਼ਆਦਾ ਛੂਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵ* 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਿਜ਼ੰਗ, ਅਤੇ ਗਾਹਕ* ਤQ ਪ/ਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਮੁੜ ਵਰਤQ ਯੋਗ 
ਚੀਜ਼* ਨੰੂ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਤQ ਬਾਅਦ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣੇ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੀਸੀ ਸ8ਟਰ ਫਾਰ ਿਡਸੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਭੋਜਨ 
ਪਦਾਰਥ* ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਵੈNਬ ਪੇਜ 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਕਾਰੋਬਾਰ, ਚੈਿਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨ ਇਹ ਿਕਵb ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ “ਟੇਕ-ਏ-ਬੈਗ, ਲੀਵ-ਏ-ਬੈਗ” ਜ- “ਬੈਗ 

ਸ਼ੇਅਿਰੰਗ” ਪNੋਗਰਾਮ- ਰਾਹm ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬੈਗ ਸਾਫ ਹਨ? 

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਿਕ ਬੈਗ-ਸ਼ੇਅਿਰੰਗ ਪ/ੋਗਰਾਮ* ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਮੁੜ-ਵਰਤQ 
ਯੋਗ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ* ਨੰੂ ਗਾਹਕ* ਦੁਆਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤQ ਪਿਹਲ* ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ/ਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ 
ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜ*ਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਮੁੜ-ਵਰਤQ ਯੋਗ ਬੈਗ ਧੋਣ ਯੋਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜ* ਅਿਜਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤQ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ 
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਨੰੂ ਪ/ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰੋਬਾਰ, ਚੈਿਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ- ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਮੁੜ-ਵਰਤT ਯੋਗ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਿਕਵb 
ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? 

ਸਾਡੀ ਉਪਿਨਯਮ ਟੂਲਿਕੱਟ ਿਵੱਚ ਗਾਹਕ* ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਮੁੜ-ਵਰਤQ ਯੋਗ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਹੈਲਥ ਕਨ\ ਡਾ ਤQ ਸਫਾਈ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨ* ਸਰੋਤ* ਨੰੂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ vancouver.ca/bags
'ਤੇ ਜਾਓ।


