
 

 

ਤੱਥਨਾਮਾ: ਸ੍ਰੋਤ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ  
ਕਨੇਡਾ-ਵਾਸ੍ੀਆਂ ਲਈ ਸੁ੍ਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਸੰ੍ਬੰਧੀ ਖਨਯਮ  
 

ਸ੍ਰੋਤ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਕਕਸੇ੍ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਕਸੇ੍ ਕਜਨਸ੍ ਦੀ ਗਤੀਕਿਧੀ ਦ ੇਕਪਛਲੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦਾ ਪਤਾ 
ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।  
 

ਕਨੇਡਾ-ਿਾਸ੍ੀਆਂ ਲਈ ਸੁ੍ਰੱਕਿਅਤ ਭੋਜਨ ਸੰ੍ਬੰਧੀ ਕਨਯਮਾਂ (ਐੱਸ੍.ਐੱਫ.ਸ੍ੀ.ਆਰ.) [Safe Food for Canadians Regulations 

(SFCR)] ਤਕਹਤ ਸ੍ਰੋਤ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਕਜਹੇ ਬਹੁਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਕਜਹੜੇ:  
 ਭੋਜਨ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹਨ  
 ਭੋਜਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹਨ  
 ਸੂ੍ਬਾਈ ਜਾਂ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਸ੍ਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਕਿਤਰਣ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਭੇਜਦੇ ਹਨ  
 ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੂ੍ਬਾਈ ਜਾਂ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਸ੍ਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਕਤਆਰ, ਪਰਾਸੈ੍ੱਸ੍, ਪਰਬੰਧਨ, ਪਰੀਜ਼ਰਿ, 

ਦਰਜਾਬੰਦੀ, ਸੰ੍ਭਾਲ, ਪੈਕ ਜਾਂ ਲੇਬਲ ਕਰਦੇ ਹਨ  
 ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੂ੍ਬਾਈ ਜਾਂ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਸ੍ਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸ੍ਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ 

ਫਸ੍ਲ ਲੈਂਦ ੇਹਨ  
 ਿਾਧੇ ਜਾ ਸ੍ਕਣ ਿਾਲੇ ਅਕਜਹੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੰੂ ਝਟਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਜਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਕਮਲਣ ਿਾਲੇ ਮਾਸ੍-ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਸੂ੍ਬਾਈ ਜਾਂ 

ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਸ੍ਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  
 ਿਾਧੇ ਜਾ ਸ੍ਕਣ ਿਾਲੇ ਮੀਟ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿੱਚ ਸੰ੍ਭਾਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭੋਜਨ ਦਾ 

ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਕਨੇਡਾ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਸ੍ੀ.ਐੱਫ.ਆਈ.ਏ. [Canadian Food Inspection Agency (CFIA)] ਇਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਮੁਆਇਨਾ ਕਰ ਸ੍ਕੇ।  

 ਿਪਤਕਾਰਾਂ ਨੰੂ  ਭੋਜਨ ਪਰਚੂਨ ਕਿੱਚ ਿੇਚਦੇ ਹਨ, ਕਜਸ੍ ਲਈ ਭੋਜਨ ਗਤੀਕਿਧੀ ਦ ੇਇੱਕ ਕਪਛਲੇ ਕਦਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੰੂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗੀ।  
 

ਸ੍ਰੋਤ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੇਸ੍ਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਇਸ੍ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀਆਂ। 
 

ਸ੍ਰੋਤ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸ੍ਜੀਿ ਸ੍ਾਧਨ ਿਰਤਕਦਆਂ ਪਤਾ ਲਾਉ ਕਕ ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ ਸ੍ਰੋਤ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਕਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ 
ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ੍ ਨੰੂ ਕਸ੍ਰਫ 5 ਕਮੰਟ ਲੱਗਣਗੇ।   
 

ਕਾਰਵਾਈ ਖਕਵੇਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?  
ਸ੍ਰੋਤ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਦਸ੍ਤਾਿੇਜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤ:ੇ  

 ਭੋਜਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਿਤ ਕਰਨਗੇ: ਭੋਜਨ ਦਾ ਸ੍ਾਧਾਰਨ ਨਾਮ, ਬਣਾਉਣ, ਕਤਆਰ ਕਰਨ, ਕਨਰਮਾਣ ਕਰਨ, ਸ੍ਟੋਰ ਕਰਨ, ਪੈਕ ਕਰਨ 
ਜਾਂ ਲੇਬਲ ਲਾਉਣ ਿਾਲ਼ੇ ਕਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ, ਲੌਟ ਕੋਡ Footnote1  ਜਾਂ ਸ਼ਨਾਿਤ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਾਸ੍ ਕਚੰਨਹ  
Footnote2  ਕਜਸ੍ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸ੍ਕੇ। 

 ਭੋਜਨ ਦੀ ਗਤੀਖਵਧੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਖਪੱਛੇ ਉਸ੍ ਕਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਗੇ ਕਜਸ੍ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭੋਜਨ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਸ੍ਮੇਤ ਉਸ੍ 
ਤਾਰੀਿ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭੋਜਨ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਸ੍ੀ 

 ਭੋਜਨ ਦੀ ਗਤੀਖਵਧੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ੍ ਕਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਗੇ ਕਜਸ੍ਨੰੂ ਤੁਸ੍ੀਂ ਭੋਜਨ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸ੍ੀ, 
ਸ੍ਮੇਤ ਉਸ੍ ਤਾਰੀਿ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸ੍ੀਂ ਭੋਜਨ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸ੍ੀ 

http://www.inspection.gc.ca/food/sfcr/toolkit-for-businesses/glossary-of-key-terms/eng/1430250286859/1430250287405#listr
https://na1se.voxco.com/SE/93/traceability/?&lang=en
http://www.inspection.gc.ca/food/sfcr/toolkit-for-businesses/traceability/eng/1427310329573/1427310330167#fn1
http://www.inspection.gc.ca/food/sfcr/toolkit-for-businesses/traceability/eng/1427310329573/1427310330167#fn2


 

 

 ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਿੇ, ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਗਤੀਕਿਧੀ ਕਿੱਚ ਉਨਹ ਾਂ ਸ੍ਮੱਗਰੀਆਂ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਗੇ ਕਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇਸ੍ਤੇਮਾਲ ਤੁਸ੍ੀਂ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਕੀਤਾ, ਉਸ੍ ਤਾਰੀਿ ਸ੍ਮੇਤ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ੍ਨ 

 ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਿੇ, ਤਾਂ ਕਪਛਲੇ ਕਦਮਾਂ ਕਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਲੋਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਿਤ ਕਰਨਗੇ  

ਸ੍ਾਫ ਅਤੇ ਪੜਹਣ-ਯੋਗ ਸ੍ਾਫ਼ ਅਤੇ ਪੜਹੇ ਜਾ ਸ੍ਕਣ ਿਾਲ਼ੇ ਕਰਕਾਰਡਾਂ ਨੰੂ ਦੋ ਸ੍ਾਲਾਂ ਲਈ ਸੰ੍ਭਾਲ ਕੇ ਰੱਿਣਾ ਪਿੇਗਾ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ 
ਅਤੇ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸ੍ੀ.ਐੱਫ.ਆਈ.ਏ. ਨੰੂ ਕਦੱਤੇ ਜਾ ਸ੍ਕਣ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟਰੋਕਨਕ ਕਰਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਇਸ੍ਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ, ਤਾਂ ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਹੀ 
ਫਾਈਲ ਅਤੇ ਅਕਜਹੇ ਫਾਰਮੇਟ ਕਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿੇਗਾ ਜੋ ਸੁ੍ਿਾਲਾ ਿੱੁਲਹੇ  ਅਤੇ ਸ੍ਾਧਾਰਨ ਿਪਾਰਕ ਸ੍ਾਫਟਿੇਅਰ ਕਿੱਚ ਿਰਕਤਆ ਜਾ ਸ੍ਕ।ੇ  

ਇਹ ਅਖਹਮ ਖਕਉਂ ਹ ੈ

ਭਾਿੇਂ ਕਨੇਡਾ ਕਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੋਤ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ੍ ਦਾ ਭੋਜਨ 
ਸੁ੍ਰੱਕਿਆ ਦੀਆਂ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਿਾਪਸ੍ ਮੰਗਿਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਅਸ੍ਰਦਾਇਕਤਾ ਅਤੇ ਸ੍ਮਾਂ-ਬੱਧਤਾ ’ਤੇ ਅਸ੍ਰ ਪੈ ਸ੍ਕਦਾ ਹੈ।  

ਕਜਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸ੍ਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ (ਇੱਕ ਕਦਮ ਕਪੱਛੇ) ਅਤੇ ਇਸ੍ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੰਕਜ਼ਲ (ਇੱਕ 
ਕਦਮ ਅੱਗੇ) ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਿਣ, ਉਹ ਲੋੜ ਅਨੁਸ੍ਾਰ ਸ੍ਮੇਂ ਕਸ੍ਰ ਅਤੇ ਦਰੁਸ੍ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੇਿ ਸ੍ਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ੍ ਨਾਲ ਉਹ ਅਸੁ੍ਰੱਕਿਅਤ 
ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੰੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗਣ ਿਾਲਾ ਸ੍ਮਾਂ ਕਾਫੀ ਘਟਾ ਸ੍ਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ੍ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ-ਿਾਸ੍ੀਆਂ ਦੀ ਸੁ੍ਰੱਕਿਆ 
ਕਬਹਤਰ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸ੍ੁਰੱਕਿਆ ਪਰਣਾਲੀ ਕਿੱਚ ਕਿਸ਼ਿਾਸ੍ ਿੱਧਦਾ ਹੈ। 

ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਲਈ ਿੈੱਬਸ੍ਾਈਟ www.inspection.gc.ca/safefood ਿੇਿੋ। 

ਤੁਹਾਡੀ ਹੇਠ ਖਲਖਿਆਂ ਖਵੱਚ ਵੀ ਖਦਲਚਸ੍ਪੀ ਹੋ ਸ੍ਕਦੀ ਹੈ: 

 ਕਿਡੀਓ: ਕਨੇਡਾ-ਿਾਸ੍ੀਆਂ ਲਈ ਸੁ੍ਰੱਕਿਅਤ ਭੋਜਨਾ ਸੰ੍ਬੰਧੀ ਕਨਯਮਾਂ ਿਾਸ੍ਤੇ ਕਤਆਰੀ ਕਿੱਚਣਾ 
 ਸ੍ਰੋਤ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਸ੍ਜੀਿ ਸ੍ਾਧਨ  
 ਕਾਨੰੂਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ: ਸ੍ਰੋਤ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ 

 ਕਨੇਡਾ-ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰਖੱਿਅਤ ਭੋਜਨਾ ਸਬੰੰਧੀ ਖਨਯਮਾਂ ਨੰੂ ਸ੍ਮਝਣਾ: ਭੋਜਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਸ੍ਤਕ   
 ਸ੍ਿਾਲ ਅਤੇ ਜਿਾਬ: ਸ੍ਰੋਤ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ 

 ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸ੍ਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਕੱਟ  

 

 

http://www.inspection.gc.ca/food/sfcr/eng/1512149177555/1512149203296
http://www.inspection.gc.ca/food/sfcr/videos/checklist-for-businesses/eng/1528314941960/1528314942350
https://na1se.voxco.com/SE/93/traceability/?&lang=en
http://www.inspection.gc.ca/food/sfcr/general-food-requirements-and-guidance/traceability/traceability/eng/1522294721005/1522294781171
http://www.inspection.gc.ca/food/sfcr/toolkit-for-businesses/handbook-for-food-businesses/eng/1481560206153/1481560532540
http://www.inspection.gc.ca/food/sfcr/toolkit-for-businesses/questions-and-answers/eng/1492029195746/1492029286734#a3
http://www.inspection.gc.ca/food/sfcr/toolkit-for-businesses/eng/1427299500843/1427299800380

