
 قانون سازمان دامپزشکی کشور

 40.350531مصوب قانونسازماندامپزشکیکشور

مبارزهبابیماریهایدامیبهموجباین هایمربوطبهآنوپیشگیریوبهمنظورتأمینبهداشتدامکشوروفرآورده-4ماده

بهوزارتقانونسازمان وابسته جایگزین دامپزشکیکشور کلدامپزشکیمیکشاورزیتأسیسو سازماندامپزشکی.گردداداره

می نامیده سازمان قانون این در که دارایشخصیتحقوقیکشور دامپزشکانیکه شود بین رییساز یکنفر وسیله استو

 .وزیرکشاورزیادارهخواهدشد درجهدکتریباشندبهانتخابدارای

 .شد تقانونمحاسباتعمومیتعیینخواهدسازماندارایذیحسابیاستکهطبقمقررا-تبصره

حیواناتآزمایشگاهیوحیوانات-ابریشم کرم–زنبورعسل-ماهی-طیور-دراینقانونکلمهدامبهحیواناتاهلی-3ماده

ا شودومقصودازکنترلمیباغوحشاطالق  مراضدامیوبهداشتیبازرسیواقداماتیاستکهازلحاظپیشگیریومبارزهبا

 .باشدضروریمیبیماریهایمشترکبینانسانودامالزمو

 :وظائفسازمانبهشرحزیراست-0ماده

 .انتشاربیماریها شناساییمناطقومنابعآلودهوراهسرایتوطرز-بررسیبیماریهایدامی-الف

 .ایدامقرنطینه گیروبیماریهایهمهتأمینبهداشتدامکشورازطریقپیشگیریومبارزهبا-ب

 .همکاریباوزارتبهداریدرامرمبارزهبابیماریهایمشترکانسانودام-ج

بیماریهایدامیهمچنینکنترلبهداشتی تأسیسپستهایقرنطینهدرنوارمرزیوداخلکشوربهمنظورجلوگیریازسرایت-د

 هایخامدامیکهنظارتدرنقلوانتقالآنهاوصدورگواهیبهداشتیداموفرآورده مدامیوهایخاداموفرآوردهوورودوخروج

 .شودبهخارجصادرمی

مربوطبهپرورشدامهمچنیننظارتبر محلنگهداریداموسایرتأسیسات-آبشخورها-مراتع-هانظارتبهداشتیچراگاه-ه

 .اظبهداشتیتولیدخوراکدامازلحهایکارخانه

 .هایخامدامیهایتولیدوتهیهفرآوردههاوکارخانهنظارتبهداشتیکشتارگاه-و

 .وموادبیولوژیکیمخصوصدام اظهارنظرونظارتدرموردساخت،ورودوصدوروفروشانواعدارو،واکسن،سرم-ز

درحدوداعتباراتمصوبوپسازتأییدوزیر ندهبهاینکنفرانسهاالمللیدامپزشکیواعزامنمایمشارکتدرکنفرانسهایبین-ح

 .همچنینمبادلهاطالعاتعلمیبامراکزومراجععلمیدامپزشکیکشاورزی



 شبکه-ط توسعه و مراکزتأسیس و مناطق در فنی کادر تربیت همچنین دامپزشکی کشور های  .دامداری

 .شودبرایاجرابهسازمانابالغمی ازطرفوزارتکشاورزیتعیینو4درمادهسایراموریکهدراجرایهدفهایمندرج-ی

هایخامدامیاعمازتهیهوآمادهکردنفرآورده هاومراکزهاوکارخانهکلیهصاحبانومسئوالننگاهداریداموکارگاه-1ماده

وابستهبهدول مؤسساتوشرکتهایخصوصیواشخاصو بهیادولتییا هرنوعشرکتوسازمانیکهبهنحویازانحاء  تویا

و تهیه و دام نگاهداری فرآوردهپرورشیا کردن دارندآماده اشتغال دامی خام و های بهداشتی دستورهای اجرای به موظف

 .باشندایسازمانمیقرنطینه

وانتشارآنهاباموافقتوزارتکشاورزی ریازسرایتسازمانمکلفاستبهمنظورمبارزهبابیماریهایدامیوجلوگی-.ماده

 :عملآورداقداماتزیررابه

انجام-الف و معالجاتدامی تلقیحاتو به بداند الزم که کشور از نقطه هر قرنطینه در نمایدعملیاتبهداشتیو اقدام  .ای

هایخامدامیمرورنقلوانتقالداموفرآورده لزومازعبوروبرایجلوگیریازسرایتوانتشاربیماریهایدامیدرنقاطمورد-ب

 .بهنحویکهمقتضیبداندبهاطالعصاحباندامودرصورتلزومبهاطالععمومبرساند عملآوردومراتبراقبالًممانعتبه

ابلمصرفتشخیصشدبرایذبحبهکشتارگاهق دامبیماریامظنونبهابتالءبیمارییاناقلعاملبیماریرامعدومکندواگر-ج

درصورتیکهتمامیاهرقسمتاز .اجراییاینقانونتعیینخواهدشدغرامتبپردازد نامهضوابطیکهدرآییناعزامداردوطبق

از آن بهای شود داده تشخیص مصرف قابل شده ذبح شد دام خواهد کسر مزبور غرامت  .میزان

صورتیکهغیرقابلضدعفونیتشخیصگردیدبه ولوازموموادآلودهرادرصورتلزومضدعفونینمودهودراماکنواشیاء-د

 .تعیینخواهدشدباتأدیهغرامتخرابیامعدومنماید نامهاجراییاینقانونآییننحویکهدر

مقرراتقرنطینهبرخالفدستورسازماناقدامی رعایتاشخاصیکهدرمواقعبروزبیماریهایواگیردامیواعالملزوم-6ماده

ازنمایندکهموجبات  اینقانونشوند.محلیبهمحلدیگرفراهمکندویامانعاجرایوظایفمقرردرماده سرایتبیماریرا

هنقدیآنپنجهزارریالپرداختجریم گرفتهوبهسهتاششماهحبستأدیبیویابهتقاضایسازمانموردتعقیبقانونیقرار

 .خواهندشد تاپنجاههزارریالیابههردومجازاتمحکوم

داروهاوواکسنهاوسرمهاو-هایخامدامیفرآورده - اسپرمدام-دارتخممرغنطفه-ورودوصدورهرنوعدامزنده-7ماده

ساختنمواد اییمتراکمومکملهایغذایداموداروهاییکهبرایعفونیوسمومدامپزشکیوموادغذ موادضدموادبیولوژیکیو

 .موافقتوزارتکشاورزیصورتگیردنامبردهموردنیازاستبایدبا

آلودگیبهبیماریهایافسادقابلترخیصنباشددر بهعلت7هایخامدامیوموادذکرشدهدرمادههرگاهداموفرآورده-8ماده

ترخیصاز تشخیصسازمانبتوانصورتیکهبه اجازه انجامو اقداماتالزمبههزینهصاحبانآنها بینبرد از طرف آلودگیرا

خواهد دامپزشکیداده یامأمورانقرنطینه فرآورده یا اینصورتدام غیر در باید شدو وسیلهصاحبآنها بحثبه مورد مواد

یا اعدام به نسبت اال و شود داده طرفامح برگشت از آنها شداء خواهد اقدام سازمان  .مأمورین

-موادضدعفونی-موادبیولوژیکی - واکسنهاسرمها-مرکب-اشتغالبهکارتهیهوترکیبوفروشداروهایساده-9ماده

مؤسساتو .استگیردمستلزماخذپروانهازسازمانمصرفدامپزشکیقرارمی دیگریکهبهاشکالمختلفموردسمومومواد



اندمکلفندظرفششماهازانجامکارهایباالتأسیسشده هاییکهقبلازتصویباینقانونبرایهاوکارخانهشرکتهاوکارگاه

 .پروانهالزمراتحصیلنمایند تصویباینقانونتاریخ

ودرمانداممستلزماخذپروانهازسازمان کوبیایههایدامپزشکیهمچنیناشتغالبهمتأسیسبیمارستانهاودرمانگاه-43ماده

 .مشمولاینمادهنخواهندبود هاومؤسساتآموزشعالیوتحقیقاتیهاوبیمارستانهایوابستهبهدانشگاهدرمانگاه .خواهدبود

کوبیودرمانداماشتغالبهمایهاشخاصیکه اندوهایدامپزشکیکهقبلازتصویباینقانونتأسیسشدهبیمارستانهاودرمانگاه

 .تصویباینقانونپروانهالزمراتحصیلنمایند ظرفششماهازتاریخاندمکلفندداشته

اشتغالورزندبهتقاضایسازمانمورد کوبیودرماندامدرصورتیکهاشخاصبدوناخذپروانهازسازمانبهمایه-44ماده

 .تأدیبیمحکومخواهندشد اششماهحبسسهتتعقیبقرارگرفتهوبه

اینقانونرارعایت43و9و8و 6 و1درصورتیکهاشخاصیاعمازحقیقییاحقوقیوظایفتعیینشدهدرمواد-43ماده

مأموران تقاضایننمایند به معمولدارندو انتظامیمکلفند الزم اقدام مذکور اجرایمقرراتمواد منظور صورتسازمانبه در

 .کنندسازمانازادامهکارآنهاجلوگیری تقاضای

سموموموادضد-موادبیولوژیکی-سرمها - واکسنها-داروها-سازمانمجازاستدرصورتلزوموسائلولوازمفنی-40ماده

ازخارجکشورخریداری مربوطبهمبارزهبابیماریهایدامیعفونی  وبهقیمتتمامشدهیامجاناًدراختیارراازداخلویارأساً

 .کنندهبگذارندمتقاضیانمصرف

انجامشدهدریافتنماید.وجوهحاصل سازمانمجازاستدرمقابلانجامخدماتدامپزشکیوجوهمتناسبیباخدمات-41ماده

هایمربوطبهمبارزهبابیماریهایدامیهآوریوصرفهزینخواهدشدجمع حسابمخصوصیکهدرخزانهافتتاحازاینبابتدر

 .نامهاجراییاینقانونخواهدبودتعیینخدماتومیزانوجوهطبقآیین .خواهدشد

هزینهآندربودجهسازمانمنظورنگردیده درصورتبروزبیماریهایواگیردامیکهبهطورغیرمترقبهشایعشودو-.4ماده

تأمینو استفادهازکشاورزیباباشدوزارت در اختیاراتخودموظفبهمبارزهفوریاستودولتنیزمکلفاستاعتبارالزمرا

 .اختیاروزارتکشاورزیبگذارد

بیماریهایدامیمصوبدربودجهکل مربوطبهپیشگیریومبارزه هایوزارتداراییمکلفاستاعتباراتهزینه-46ماده با

 .هرفصلدراختیارسازمانبگذارد ساطچهارگانهدرابتدایاقکشورراهرسالبه

 مسئولیت-47ماده وظایفو کارمندانو اموالو تاریختصویباینقانونکلیه کلدامپزشکیوزارت هااز اختیاراتاداره و

 .شودمنتقلمیکشاورزیبهسازمان

 کشتارگاه-48ماده بهداشتیگوشتدر معاینه وظایفسازمانهایبازرسیو از سازمانهایذیربط کشور و شهرداریها استو

 .نامهاجراییاینقانوندراختیارسازمانبگذارندآیین واعتبارالزمراطبقمکلفندپرسنلبودجه



کشورراالزمبرایبرقرارینظامدامداری وزارتکشاورزیمکلفاستظرفسهماهازتاریختصویباینقانونمقررات-49ماده

هایمربوطمجلسینقابلاجراءنامهمزبورپسازتصویبکمیسیونآیین .تقدیمدارد تدویننمودهوبهمجلساینامهطیآیین

 .خواهدبود

 .ملغیاست4041قانونتفتیشصحیحیواناتمصوبسال-33ماده

تهیهوپسازتصویبهیأتوزیرانبهموقع لهوزارتکشاورزیهایالزمبرایاجرایمواداینقانونبهوسینامهآیین-34ماده

گذاشته تصویبمجلسشورایملیدر .شودمیاجراء پساز یکتبصره و یکماده جلسهروز قانونفوقمشتملبربیستو

ودرجلسهروزدوشنبه40.35053یکشنبه یکهزار پنجاهشمسیبهتصویب بیستوچهارمخردادماه مجلسسناسیصدو

 .رسید

 


