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 « قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی» 

پایدار کشاورزی و منابع توسعه  در راستای اصالح و بهسازی تشکیالت دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات: 1ماده 

گذاری، عمران و توسعه تأمین امنیت غذایی، رشد سرمایه کیفی محصوالت کشاورزی در جهتطبیعی و افزایش کمی و

ها و سیاستها و رعایت پیوستگی وظایف و استفاده  به برنامه جهت انسجام بخشیدن روستاها و مناطق عشایری و در

وزارت جهاد کشاورزی با  و های کشاورزی و جهاد سازندگی ادغام ی موجود، وزارتخانهاز امکانات و نیروی انسان بهینه

 .گردداند تشکیل میقوانین و مقررات مختلف دارا بوده های مذکور به موجبکلیه اختیارات و وظایفی که وزارتخانه

وزارت جهاد سازندگی به وزیر و وزارت  وکلیه مسؤولیتها و اختیارات مربوط به وزیر و وزارت کشاورزی و وزیر  : 2ماده 

وزارت جهاد کشاورزی بر اساس مفاد این قانون و بندهای الزم  گردد. شرح وظایف تفصیلیمیجهاد کشاورزی محول

جهت  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و باقانون برنامه سوم توسعه( 2) الرعایه مندرج در ماده

آنها به بخش غیر دولتی در  واگذاری ظایف راهبردی و نظارتی و کاهش وظایف اجرائی و تصدی وگیری در تقویت و

و غیر فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و حذف وظایف تکراری چارچوب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و

سازمان  ز تصویب این قانون و با پیشنهادها ظرف سه ماه پس اواگذاری به دیگر وزارتخانه ضروری و انتقال وظایف قابل

حدود مقررات و رعایت اصل یکصد و  کشور و وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران درریزیمدیریت و برنامه

 .رسد( قانون اساسی می133سی و سوم )

جتماعی و فرهنگی ا وزارت جهاد کشاورزی موظف است بر اساس تکالیف برنامه سوم توسعه اقتصادی، : 1تبصره 

باشند تعیین و پوشش را که قابل واگذاری می واحدها، مؤسسات و شرکتهای وابسته و تحتجمهوری اسالمی ایران کلیه

فرهنگی جمهوری اسالمی ایران نسبت به واگذاری آنها به بخش اقتصادی، اجتماعی و حداکثر تا پایان برنامه سوم توسعه

 .اقدام نماید خصوصی

کارهای موازی و دوباره کاری،  ها و پاسخگویی سریع به مردم و جلوگیری ازجویی در هزینهبه منظور صرفه : 2تبصره 

کشاورزی را در مراکز استان، شهرستان و بخش در سازمان  موظف است کلیه مراکز اداری بخشوزارت جهاد کشاورزی

 .واحدی متمرکز نماید

های کشاورزی و جهاد سازندگی به وزارت وزارتخانه تعهدات، اموال و داراییها و کارکنانکلیه امکانات، اعتبارات،  : 3ماده 

 .شودمیجهاد کشاورزی منتقل

جهاد کشاورزی و واحدهای تابعه آن با  شود به منظور بهبود ساختار نیروی انسانی وزارتبه دولت اجازه داده می :تبصره 

بازخریدی و یا بازنشسته کردن کارکنان مازاد با توافق طرفین و یا انتقال  بهتشویقی مناسب نسبت بینی ساز و کارپیش

 .ها و سازمانها اقدام نمایدسایر وزارتخانه آنان به

های کشاورزی و و تابعه وزارتخانه کلیه سازمانها، مؤسسات دولتی و عمومی غیر دولتی و شرکتهای دولتی وابسته : 4ماده 
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شوند. هر گونه تغییر در جایگاه سازمانها و مؤسسات و شرکتهای می هاد کشاورزی وابستهوزارت ججهاد سازندگی به

 .رسدمیتصویب شورای عالی اداری دولتی مذکور به

نسبت به سهام دولت جاری  حکم مذکور در این ماده در خصوص سازمانها و مؤسسات و شرکتهای غیر دولتی :تبصره 

  .است

حسب پیشنهاد وزارت جهاد  ،1379شود در سال ریزی کشور اجازه داده میریت و برنامهبه سازمان مدی : 5ماده 

جابجائی، تغییر ردیف، کاهش یا افزایش اعتبار ردیفهای  مصوب، نسبت به هر گونه اصالح،کشاورزی در محدوده اعتبارات

فراهم  الزم را جهت اجرای این قانوننحوی که حداکثر تسهیالت کشاورزی و جهاد سازندگی به هایای وزارتخانهبودجه

 .نموده و اخاللی در اداره امور وزارت جهاد کشاورزی ایجاد نشود، اقدام نماید

که ظرف شش ماه با پیشنهاد  وزارت جهاد کشاورزی دارای مقررات اداری مالی و استخدامی خاص خواهد بود : 6ماده 

 .شورای اسالمی خواهد رسیددولت به تصویب مجلس

عمل هر واحد در خصوص  تا تصویب مقررات اداری مالی، استخدامی، وزارت جهاد کشاورزی، مقررات مورد :بصره ت

 .مجری خواهد بودکارکنان و فعالیتهای واحد

با رعایت سیاستهای مربوط  وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف پنج ماه پس از تصویب این قانون : 7ماده 

استفاده بهینه از امکانات، تشکیالت وزارتخانه را تهیه و پس  جویی وتشکیالت دولت و اصل صرفهسترشبه جلوگیری از گ

 .مرحله اجرا درآوردریزی کشور بهو برنامه از تأیید سازمان مدیریت

ای روستائی در چارچوب سیاسته توسعه و حمایت از صنایع کوچک تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع : 8ماده 

 .مصادیق این صنایع توسط هیأت وزیران تعیین خواهد شد .باشدوزارت جهاد کشاورزی میصنعتی کشور به عهده

با اتخاذ سیاستهای حمایتی و  وری در بخش کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی موظف استبه منظور افزایش بهره :تبصره 

 .آالت و ادوات مورد استفاده در بخش کشاورزی را فراهم سازدماشین آوری در تولیدو ارتقاء فن تشویقی زمینه توسعه

نمایند فعالیتهای کشاورزی می ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی که به نوعی مبادرت به انجامکلیه وزارتخانه : 9ماده 

 .جهاد کشاورزی انجام دهند چارچوب سیاستهای وزارتموظفند فعالیتهای خود را در

شورایی بنام شورای عالی آب  منظور هماهنگی سیاستگذاری در زمینه تأمین، توزیع و مصرف آب کشور، به : 10ماده 

ریزی کشور، رئیس کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه کشاورزی، صنایع و معادن،متشکل از وزرای نیرو، جهاد

بع طبیعی با انتخاب مجلس شورای کشاورزی، آب و منانفر از اعضای کمیسیون سازمان حفاظت محیط زیست، یک

ریاست عالیه این .گرددمیعنوان ناظر و دو نفر از متخصصین بخش کشاورزی به حکم رئیس جمهور تشکیل اسالمی به

 ین شورا با تصویب هیأت وزیران یاا شورا با رئیس جمهور یا معاون اول ریاست جمهوری خواهد بود. تصمیمات

 .باشداالجرا میقانون اساسی برای دستگاههای ذیربط الزم (138)سی و هشتم مذکور در اصل یکصد و کمیسیون

زمینه تقاضا، تأمین و مصارف آب  ترتیبات و هماهنگیهای الزم بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در :11ماده 

 .سیدقانون به تصویب هیأت وزیران خواهد ر ظرف سه ماه از تصویب اینکشاورزی و آبزی پروری

بخش کشاورزی، نسبت به  گذاری دروزارت جهاد کشاورزی موظف است در جهت حمایت از توسعه سرمایه :12ماده 

اساسنامه این صندوقها توسط  .تولیدکنندگان اقدام نماید حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکتتشکیل صندوقهای
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 .رسید اهدوزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خو

وزارتخانه که پس از فروش به  سرمایه اولیه این صندوقها از محل کمکهای دولت، فروش اموال و امکانات مازاد این

( ریال تخصیص 1 000 000 000 000هزار میلیارد ) یک ( آن تا مبلغ%100صددرصد )داری کل واریز و معادلخزانه

 .گرددشود، تأمین مییافته تلقی می

بر اساس قانون توزیع عادالنه  به منظور اعمال مدیریت یکپارچه در مزارع وظایف مدیریت توزیع و مصرف آب :13ماده 

 .شودوزارت جهاد کشاورزی محول می عهده وزارت کشاورزی بوده عیناً بهکه به 1363آب مصوب 

بودجه سنواتی اقدامات زیر را  حدودبه منظور حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی، دولت موظف است در  :14ماده 

 :انجام دهد

پنبه و سایر محصوالت تضمینی  قیمت تضمینی خرید محصوالت کشاورزی از قبیل گندم، برنج، شکر، خرما، ذرت، -الف 

 .جهاد کشاورزی تعیین نمایدرا با موافقت وزیر

موقع محصوالت وارداتی بی گیری از توزیعالف( این ماده و جلوبا خرید به موقع تولیدات داخلی موضوع بند ) -ب 

 .بخش کشاورزی اقدام نماید حمایت از تولیدکنندگان داخلیکشاورزی و تنظیم بازار، در

 گرددمغایر با آن لغو می باشد و کلیه قوانین و مقرراتاالجرا میاین قانون از تاریخ تصویب الزم :15ماده 

 


