
ابوظہبی امارات میں چارے کی تجارت اور صحت کے طریقوں کے متعلق سرکلر

ابو ظہبی زراعت اور فوڈ سیفڻی اتھارڻی کی طرف سے سالم۔ چارے کو سنبھالنے اور متعلقہ حفظان صحت کے طریقوں کے اطالق سے متعلق نافذ 
قوانین اور قانون سازی کی بنیاد پر چارے کی تجارت اور معیار کو مارکیٹ میں یقینی بنانے کے مقصد کے لیے وقتا فوقتاعہده داران نے جو دورے 
کیے ہیں، ان میں انہوں نے دیکھا ہے کہ چارے کی تجارت میں کچھ غیر مجاز سر گرمیاں ہو رہی ہیں جیسا کہ انعقاد، چارے کو ذخیره کرنا، تقسیم یا 
فروخت کی پیش کش کرنا وه بھی عہده داران سےکوئ تجارتی الئسنس لیے بغیر اور ابو ظہبی ایگریکلچر اور فوڈ سیفڻی اتھارڻی سے این او سی لیے 

بغیر بھی۔
چارے کی غیر مجاز سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ کچھ غیر صحت بخش سرگرمیاں بھی پائ گئ ہیں، جو انسانوں اور جانوروں کی صحت کے لیے 

خطرناک اور قوانین و ضوابط کے خالف ہیں۔
لہذا ، اس سلسلے میں قانون کو نافذ کرنے کے لئے ، تمام متعلقہ فریقین درج ذیل ہدایات کی سختی سے پابندی کریں

1. چارے کی فروخت اور تجارت کی تمام سرگرمیوں کے لئے ابو ظہبی میں موجود اکانامک ڈیویلپمنٹ کے محکمے سے تجارتی الئسنس حاصل کریں۔
2. ابوظہبی زراعت اور فوڈ سیفڻی اتھارڻی سے  این او سی (کوئی اعتراض نیہیں) سرڻیفکیٹ حاصل کریں۔
3. ابوظہبی امارات میں چارے کی تجارت اور اس کے اجزاه کی تمام ضروریات کو نافذ کریں، جیسے کہ

3.1. غیر قانونی طور پر تجارت یا  کوئ بھی کام نہ کریں اور نہ ہی جانوروں کے لیے مخصوص کے گئے چارے کو بیچیں۔

3.2. اس بات کو قابل یقینی بنائیں کہ تمام اشیاء چارے کی حفاظت کی ضروریات کو پورا کرتی ہوں۔

3.3.فیڈ ہینڈلنگ سے متعلق صحت اور تکنیکی طریقوں کو درج کریں

3.3.1.  ابوظہبی امارت میں فیڈ ہینڈلنگ پر 2013 کے ضابطہ نمبر (9) کے مطابق مناسب اسڻورز میں چارے کو ذخیره کریں اور محفوظ رکھیں۔

3.3.2. کام کرنے والے ماحول اورچارے کی آلودگی کو کم سے کم کرنے کے لئے ہواداری کا اچھا انتظام ہونا چاہئے۔

3.3.3. پرانے یا خراب شده چارے کو نئے چارے میں شامل نہ کریں۔

3.3.4.  آلودگی کو کم کرنے اور نقصان کو روکنے کے لئے چارے کو مناسب تحفظ فراہم کریں۔

3.3.5.  ان عالقوں کو استعمال کرنے سے گریز کریں جو چارے کی حفاظت کے لیے خطرناک ہیں۔

3.3.6.کے ضابطہ نمبر (3) جو فوڈ ڻریکنگ اور ریکوری کے بارے میں ہے، اس کے مطابق چارے کی خرید و فروخت کا اندراج کریں۔

3.3.7. ابوظہبی سنڻر فار ویسٹ مینجمنٹ (تدوویر) کے طریقہ کار کے مطابق غلط یا خراب شده چارے کو اس جگہ میں ذخیره کرنے کے بجائے ضائع 
کر دیا جائے۔

3.3.8. عہده داران کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وه آلودگی والی خوراک یا صحت کے لئے کسی بھی نقصان ده مواد کو نکال دیں جوشائید بعد میں پیداوار 
یا تقسیم کے کسی بھی مراحل میں چارے میں استعمال ہونا ہو۔

3.3.9. سول ڈیفنس کی ضروریات کے مطابق انکے حفاظت اور سیکیوریڻی کے اصولوں کو مد نظر رکھیں۔

3.3.10.  پیشہ ورانہ حفاظت اور صحت سے متعلق ابوظہبی سنڻر فور سیفڻی اینڈ ھیلتھ کی ضروریات کے مطابق تعمیل کریں۔

3.3.11. ابوظہبی امارت اسالمیہ  میں فیڈ ہینڈلنگ پر 2013 کے ضابطہ نمبر (9) کے مطابق مارکیٹ میں مصنوعات کے لئے شناختی کارڈ فراہم کریں۔

4. عہده داران خالف ورزی کرنے والوں کو  اس سرکلر میں دیے گئے مندرجہ ذیل جدول کے مطابق اپنی صورتحال کو بہتر بنانے کے لئے ایک  مقرر 
وقت دیں گے۔

نوٹ:
عہده داران کے پاس متبادل سائڻیں ہیں جہاں تمام چارے کے تاجران عہده داران کے ذریعہ طے شده شرائط کے مطابق چارے کی فروخت یا تجارت 
کرسکتے ہیں۔  اس کا مقصد اس سرکلر کے نفاذ کی خالف ورزی کرنے والوں کو سہولت فراہم کرنا ہے تاکہ وه مقرره وقت پر اپنی صورتحال کو 

بہتر بنانے کے قابل ہو سکیں۔ 
ان متبادل سائڻس کے مقامات اور استعمال کی شرائط جاننے کے لئے ، براه کرم جناب حمد عتیق المزروعي سے 028181152 پر رابطہ کریں یا ای 

hamad.a.almazrouei@adafsa.gov.ae میل کریں

وقت كى حدقسم

2019/11/3چارے کی تجارت کرنے والی تمام

کھیتوں میں موجود تمام چارے کے تاجران اور ریڑہی 
والوں کے لیے۔

2019 ختم ہونے سے پہلے تک۔
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