
 دستورالعمل نحوه صدور مجوز میرشکاري جهت دفع حیوانات زیانکار 

ت  خسار ورود با هدف جلوگیري یا کاهشقانون حفاظت و بهسازي محیط زیست   8استناد ماده این دستورالعمل به 

  در چارچوب مقتضی است    ابالغ می گردد.   و   تدوینبکارگیري میرشکار    باو ضرر و زیان به باغات و مزارع کشاورزي،  

 :میرشکاري اقدام گردد مجوز نسبت به صدور  و با رعایت مفاد ذیل  قوانین و مقررات مربوطه

آسیب  : اداره کل حفاظت محیط زیست استان موظف است گزارش خسارات وارده را به همراه جمعیت گونه 1ماده 

به اداره کل حفاظت و مدیریت   ، را به تفکیک شهرستانبراي دفع مورد نظر از گونه مذکور پیشنهادي و تعداد  رسان

 شکار و صید اعالم نماید. 

تخصصی مراتب  دفاتر  بررسی درخواست و اطالع از نظرات  از    پس: اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید  2ماده  

 ابالغ خواهد نمود. تان به اداره کل حفاظت محیط زیست اس موافقت یا عدم موافقت را

  :: صدور مجوز میرشکاري صرفا جهت افراد داراي صالحیت هاي زیر مجاز می باشد3ماده 

 .از شکارچیان مجاز منطقه باشد  -

 .نداشته باشد و صید  سابقه تخلف شکار  -

 یا روستاي محل سکونت، صالحیت او را تایید نماید. شوراي اسالمی شهر   -

 و ملصق به عکس متقاضی باشد. می بایست حاوي مشخصات کامل فرد و سالح مربوطهمذکور  متن مجوز: 4ماده 

 غیرقابل انتقال به غیر می باشد. مجوز میرشکاري : 5ماده 

گونه آسیب رسان مورد نظر و تعدادي که میرشکار مجاز است نسبت به دفعآن اقدام نماید و همچنین بازع  : 6ماده 

 د گردد.زمانی اعتبار، در مجوز قی

حوزه استحفاظی و محدوده دقیق منطقه اي که میرشکار مجاز به دفع گونه آسیب رسان است می بایست در  : 7ماده 

 مجوز صادره قید گردد. 



به همراه  و گزارش تعدیل را  ان دفع شده را با رعایت اصول بهداشتی دفن حیو: میرشکار موظف است الشه 8ماده 

 پس از پایان کار به اداره کل حفاظت محیط زیست استان اعالم نماید. مشخصات دقیق محل دفن 

اداره کل حفاظت محیط  شکاران و اجراي مفاد دستورالعمل مذکور بر عهده رمسوولیت نظارت بر عملکرد می: 9ماده 

 استان می باشد.   زیست

،  گزارشی از تعداد مجوزهاي میرشکاري سالدر پایان اداره کل حفاظت محیط زیست استان موظف است : 10ماده .

ارسال    به اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صیدنام افراد، نام گونه هاي دفع شده و تعداد آن به تفکیک شهرستان  

 .نماید

دستورالعمل نحوه جبران   2فصل  4و  3مطابق با بند جهت کاهش جمعیت جانوران آسیب رسان در مناطق : 11ماده 

 خسارات وارده توسط حیات وحش اقدام گردد. 

 

        

 


