
ابوظہبی امارات ميں چارے کی تجارت اور صحت کے طريقوں کے متعلق سرکلر

ابو ظہبی زراعت اور فوڈ سيفڻی اتهارڻی کی طرف سے سالم۔ چارے کو سنبهالنے اور متعلقہ حفظان صحت کے طريقوں کے اطالق سے متعلق نافذ 
قوانين اور قانون سازی کی بنياد پر چارے کی تجارت اور معيار کو مارکيٹ ميں يقينی بنانے کے مقصد کے ليے وقتا فوقتاعہده داران نے جو دورے 
کيے ہيں، ان ميں انہوں نے ديکها ہے کہ چارے کی تجارت ميں کچه غير مجاز سر گرمياں ہو رہی ہيں جيسا کہ انعقاد، چارے کو ذخيره کرنا، تقسيم يا 
فروخت کی پيش کش کرنا وه بهی عہده داران سےکوئ تجارتی الئسنس ليے بغير اور ابو ظہبی ايگريکلچر اور فوڈ سيفڻی اتهارڻی سے اين او سی ليے 

بغير بهی۔
چارے کی غير مجاز سرگرميوں کے ساته ساته کچه غير صحت بخش سرگرمياں بهی پائ گئ ہيں، جو انسانوں اور جانوروں کی صحت کے ليے 

خطرناک اور قوانين و ضوابط کے خالف ہيں۔
لہذا ، اس سلسلے ميں قانون کو نافذ کرنے کے لئے ، تمام متعلقہ فريقين درج ذيل ہدايات کی سختی سے پابندی کريں

1. چارے کی فروخت اور تجارت کی تمام سرگرميوں کے لئے ابو ظہبی ميں موجود اکانامک ڈيويلپمنٹ کے محکمے سے تجارتی الئسنس حاصل کريں۔
2. ابوظہبی زراعت اور فوڈ سيفڻی اتهارڻی سے  اين او سی (کوئی اعتراض نيہيں) سرڻيفکيٹ حاصل کريں۔
3. ابوظہبی امارات ميں چارے کی تجارت اور اس کے اجزاه کی تمام ضروريات کو نافذ کريں، جيسے کہ

3.1. غير قانونی طور پر تجارت يا  کوئ بهی کام نہ کريں اور نہ ہی جانوروں کے ليے مخصوص کے گئے چارے کو بيچيں۔

3.2. اس بات کو قابل يقينی بنائيں کہ تمام اشياء چارے کی حفاظت کی ضروريات کو پورا کرتی ہوں۔

3.3.فيڈ ہينڈلنگ سے متعلق صحت اور تکنيکی طريقوں کو درج کريں

3.3.1.  ابوظہبی امارت ميں فيڈ ہينڈلنگ پر 2013 کے ضابطہ نمبر (9) کے مطابق مناسب اسڻورز ميں چارے کو ذخيره کريں اور محفوظ رکهيں۔

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

3.3.3. پرانے يا خراب شده چارے کو نئے چارے ميں شامل نہ کريں۔

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

3.3.5.  ان عالقوں کو استعمال کرنے سے گريز کريں جو چارے کی حفاظت کے ليے خطرناک ہيں۔

3.3.6.کے ضابطہ نمبر (3) جو فوڈ ڻريکنگ اور ريکوری کے بارے ميں ہے، اس کے مطابق چارے کی خريد و فروخت کا اندراج کريں۔

3.3.7. ابوظہبی سنڻر فار ويسٹ مينجمنٹ (تدووير) کے طريقہ کار کے مطابق غلط يا خراب شده چارے کو اس جگہ ميں ذخيره کرنے کے بجائے ضائع 
کر ديا جائے۔

3.3.8. عہده داران کو يہ حق حاصل ہوگا کہ وه آلودگی والی خوراک يا صحت کے لئے کسی بهی نقصان ده مواد کو نکال ديں جوشائيد بعد ميں پيداوار 
يا تقسيم کے کسی بهی مراحل ميں چارے ميں استعمال ہونا ہو۔

3.3.9. سول ڈيفنس کی ضروريات کے مطابق انکے حفاظت اور سيکيوريڻی کے اصولوں کو مد نظر رکهيں۔

3.3.10.  پيشہ ورانہ حفاظت اور صحت سے متعلق ابوظہبی سنڻر فور سيفڻی اينڈ هيلته کی ضروريات کے مطابق تعميل کريں۔

3.3.11. ابوظہبی امارت اسالميہ  ميں فيڈ ہينڈلنگ پر 2013 کے ضابطہ نمبر (9) کے مطابق مارکيٹ ميں مصنوعات کے لئے شناختی کارڈ فراہم کريں۔

4. عہده داران خالف ورزی کرنے والوں کو  اس سرکلر ميں ديے گئے مندرجہ ذيل جدول کے مطابق اپنی صورتحال کو بہتر بنانے کے لئے ايک  مقرر 
وقت ديں گے۔

نوٹ:
عہده داران کے پاس متبادل سائڻيں ہيں جہاں تمام چارے کے تاجران عہده داران کے ذريعہ طے شده شرائط کے مطابق چارے کی فروخت يا تجارت 
کرسکتے ہيں۔  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 سکيں۔ 
ان متبادل سائڻس کے مقامات اور استعمال کی شرائط جاننے کے لئے ، براه کرم جناب حمد عتيق المزروعي سے 028138260 پر رابطہ کريں يا 

hamad.a.almazrouei@adafsa.gov.ae ای ميل کريں

وقت كى حدقسم

2019/11/3چارے کی تجارت کرنے والی تمام

کهيتوں ميں موجود تمام چارے کے تاجران اور ريڑہی 
والوں کے ليے۔

2019 ختم ہونے سے پہلے تک۔
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