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تفاهم نامه
آبیاري و مالداري و ،بین وزارت زراعتفی ما
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از نهال ها براي سرسبزي و مراقبت تظاحفتهیه،در رابطه به 
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2از1صفحه 

(                         )بین وزارت زراعت، آبیاري و مالداري و فی ماتفاهم نامه 

وزارت زراعت، آبیاري و مالداري همه ساله نهالهاي مختلف النوع غیر مثمر و زینتی را براي احیا و 
البته به همه واضح و هویدا است . والیات تولید مینمایدتوسعه سرسبزي کشور در قوریه جات مرکز و 

که در تولید هر اصله نهال یک مقدار پول از بودجه ملی به مصرف میرسد و هر نهال در حقیقت یک 
سرمایه ملی محسوب میگردد، بناء وجیبه ملی و دینی همه ما است تا در حفاظت این سرمایه ملی 

دهیم تا از یک طرف این سرمایه ملی تلف نه گردیده و از آخرین سعی و تالش خویش را به خرج 
جانب دیگر یک محیط سبز و عاري از امراض را براي خود و فرزندان خود ایجاد و براي نسل هاي 

آینده به ارث بگذاریم،

بمنظور ) (                              وزارت / این تفاهم نامه بین وزارت زراعت، آبیاري و مالداري و اداره
نهال هاي از موثر برنامه نهالشانی و حفظ و مراقبت مشخص نمودن مسئولیت هاي طرفین و تطبیق

.ایجاد نمایندرا و محیط سالمعقد گردیده و ادارات مکلف است طبق آن عمل غرس شده

........................................................................: عقد تفاهم نامهتاریخ

ایجاد فضاي سبز و محیط سالم و و حفظ و مراقبت از نهال هاي غرس شده : مشخصهدف)1
گوارا 

جانبین هايمسئولیت)2
:هاي وزارت زراعت، آبیاري و مالداري مسئولیت: الف
تولید نهالهاي موافق با شرایط خاك و اقلیمی کشور .1
طبق نیاز و سروي تخنیکی ساحهتوزیع نهال به متقاضیان طبق طرزالعمل توزیع نهال .2
بسته بندي، انتقال، غرس، آبیاري و حفاظت نهال برايتهیه رهنمود تخنیکی.3
بدسترس قرار دادن رهنمود براي متقاضیان نهال.4

:متقاضی نهالمسئولیتهاي اداره: ب
همکاري در سروي تخنیکی ساحه و معرفی ساحات قابل غرس.1
طبق رهنمودآماده نمودن وسایل بسته بندي و انتقال نهال.2
انتقال نهال به شیوه فنی با مشوره مسئول قوریه .3
غرس فوري نهال بعد از انتقال به شیوه فنی طبق رهنمود تخنیکی.4
منظور مسئولیت پذیري ر از کارکنان اداره بجمع یک نفدراخذ شده قید نهال جمع و .5

)آماده نمودن  آب، وسایل آبیاري نهال و ادویه ضد امراض و افات(حفظ و مراقبت در 



2از2صفحه 

هاي غرس شدهنهالکمی و کیفیاز وضعیتبموقعنظارت .6
گزارش ساالنه به ریاست زراعت والیت از وضعیت کمی و کیفی نهال هاي غرس شده، .7

از بین رفتن ارایه دالیل موجه اندر صورت خشک شدن و
تخصیص بودجه، امکانات تخنیکی، منابع آب و منابع بشري براي حفظ و مراقبت نهال .8

.هاي غرس شده

:گزارش دهی و نظارت از تطبیق این تفاهم نامه)3
در سطح مرکز اداره محترم ملی حفاظت محیط زیست و در سطح  والیات ریاست هاي محترم محیط 
زیست از تطبیق این تفاهم نامه نظارت نموده از نتایج ان هر شش ماه به وزارت زراعت و اداره 

. نمایدمیمتقاضی گزارش مفصل از وضعیت کمی و کیفی نهال ها ارایه 

مهمعیاد اعتبار این تفاهم نا)4
این تفاهم نامه با در نظرداشت گزارشات واصله از اداره ملی حفاظت محیط زیست و نتایج مثبت ان با 

براي مدت سه سال قابل اعتبار می باشد و در صورت نتایج منفی و ادارات متقاضی نهال تمدید و
.عدم مسولیت پذیري ادارات متقاضی از اعتباز ساقط میگردد

:منظوري تفاهم نامه

نهالغرس کنندهوزارت / ادارهاز طرف وزارت زراعت، آبیاري و مالدارياز طرف 
(                    )اسم شخص مسول (                   )اسم شخص مسئول 

امضاامضا


