
 7/5/8811قانون نظام جامع دامپروری كشور مصوب 

ـ كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی كه مبادرت به فعالیت دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی  5ماده

سیاستهای وزارت جهاد می نمایند، موظف به اخذ موافقت اصولی، پروانه تأسیس، پروانه بهره برداری و پروانه بهداشتی بر اساس 

 .كشاورزی و با نظارت وزارت مذكور می باشند

ـ به لحاظ اهمیت بهداشت دام در سالمت جامعه، سازمان دامپزشكی كشور موظف است مناطق آلوده به بیماریهای 1تبصره

 .ی اعالم نمایدواگیردار، قرنطینه ای و یا كانونهای بیماری زا را در پایان هر ماه مشخص و به وزارت جهاد كشاورز

 :ـ فرآیند صدور موافقت اصولی، پروانه های تأسیس، بهره برداری و بهداشتی به ترتیب زیر می باشد2تبصره

الف ـ سیاستها، دستورالعملها و شیوه نامه صدور مجوزها و پروانه ها، توسط وزارت جهاد كشاورزی بر اساس مفاد این قانون در 

 .ابتداء هر سال اعالم می شود

ـ سیاستهای بهداشت دام و مجموعه دستورالعملهای ضروری در خصوص بیماریهای دام و بیماریهای مشترك دام و انسان و ب 

شیوه های مبارزه و جلوگیری از انتشار آن بر اساس مفاد قانون سازمان دامپزشكی كشور و این قانون در ابتداء هر سال توسط 

 .سازمان دامپزشكی كشور اعالم می شود

تقاضای موافقت اصولی توسط متقاضی در سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی كشور و یا واحدهای استانی و یا  ج ـ

شهرستانی ثبت و نسبت به تشكیل پرونده و انجام كارشناسی های اولیه توسط این سازمان اقدام می شود. حداكثر ظرف یك هفته 

ه، متقاضی برای دریافت پروانه بهداشتی به سازمان نظام دامپزشكی جمهوری اسالمی پس از ثبت تقاضای متقاضی و تكمیل پروند

 .ایران و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی آن معرفی می گردد

ماه پس از معرفی و مراجعه متقاضی، پروانه بهداشتی توسط سازمان نظام دامپزشكی جمهوری اسالمی ایران و یا  د ـ حداكثر یك

تانی و یا شهرستانی آن صادر می شود. در صورت مخالفت مرجع مذكور با صدور پروانه بهداشتی، باید مراتب به صورت واحدهای اس

 .متقاضی اعالم شود كتبی و مستدل به

ـ حداكثر یك ماه پس از دریافت پروانه بهداشتی توسط متقاضی و ارائه آن، موافقت اصولی و یا پروانه های تأسیس و یا بهره   ه

داری توسط سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی كشور و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی آن صادر می شود. در بر

صورتی كه پس از گذشت یك ماه، مرجع صدور پروانه بهداشتی اقدام به اعالم نظر و یا صدور پروانه بهداشتی ننماید، صدور موافقت 

ه برداری بالمانع بوده و مسؤولیت عواقب بهداشتی ناشی از آن بر عهده سازمان نظام دامپزشكی اصولی و پروانه های تأسیس و بهر

 .جمهوری اسالمی ایران می باشد

در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی كشور و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی آن با صدور هر یك 

 .ور، باید مراتب به صورت كتبی و مستدل به متقاضی اعالم شوداز مجوزها و یا پروانه های مذك

و ـ تخلف از مفاد این قانون و یا عدم رعایت سیاستهای حاكمیتی اعالم شده از سوی وزارت جهاد كشاورزی توسط سازمان نظام 

مپزشكی جمهوری اسالمی مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی كشور و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی آن و سازمان نظام دا



ایران و واحدهای استانی و یا شهرستانی آن، جرم محسوب می شود. در این صورت وزارت جهاد كشاورزی موظف است مراتب را از 

 .طریق محاكم صالحه قضائی پیگیری نماید

اقدام به ایجاد واحدهای  ـ كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی كه قبل از تصویب این قانون3تبصره

دامداری صنعتی و نیمه صنعتی نموده و فاقد مجوزهای الزم می باشند، موظفند حداكثر ظرف دو سال پس از تصویب این قانون، 

نسبت به اخذ مجوزها و پروانه های مندرج در این ماده اقدام نمایند. در غیر این صورت وزارت جهاد كشاورزی با هماهنگی 

 .ضائی و انتظامی، موظف است از ادامه فعالیت آنان جلوگیری به عمل آورددستگاههای ق

ـ ساماندهی واحدهای دامداری روستایی، عشایری و غیرصنعتی بر اساس دستورالعملی خواهد بود كه حداكثر ظرف شش 4تبصره

 .ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت جهاد كشاورزی ابالغ می شود

تمدید و یا ابطال مجوزها و پروانه های موضوع این ماده ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون توسط وزیر  ـ شیوه نامه 5تبصره

 .جهاد كشاورزی ابالغ می گردد


