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  وآرایشی وبهداشتی )) (( قانون مواد خوردنی وآشامیدنی
  

مرتکب هریک از افعال زیردرمواد خوردنی وآشامیدنی وآرایشـی وبهداشـتی    -1ماده 
  به مجازاتهاي مقرر در این قانون محکوم خواهد شد.

  دیگر. عرضه یا فروش جنسی به جاي جنس -1
  مخلوط کردن مواد خارجی به جنس به منظور سوء استفاده.  -2
عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت شده درمواردي که تعیین فرمول ورعایت آن   -3

  همچنین تعیین استاندارد ورعایت آن الزامی باشد.
فروش وعرضه جنس فاسد ویا فروش وعرضه جنسی که موعد مصرف آن گذشـته   -4

  باشد.
نگها واسانسها وسایرمواد اضافی غیرمجاز درمواد خوردنی یا آشامیدنی بکار بردن ر -5

  یا بهداشتی ویا لوازم بازي کودکان.
ارتکاب هریک از اعمال مذکور درماده یک طبق نتایج وآثارحاصل ازآن بـه   -2ماده 

  شرح ذیل مستلزم مجازات خواهد بود:
الجـه آن کمتـر از   درصورتیکه موجب بیماري مصرف کننده یا آسیبی گردد که مع -1

یکماه باشد مجازات مرتکب ششماه تا دوسال حـبس تـأدیبی خواهـد بـود وهرگـاه      
  مدت معالجه بیشتراز یکماه باشد مجازات مرتکب تا سه سال حبس تأدیبی است.

درصورتیکه موجب نقص یکی از اعضاء مصرف کننده گردد مجازات مرتکـب بـا    -2
  مال شاقه است .سال حبس با اع 10توجه به میزان نقص سه تا 



درصورتیکه درمورد مواد بهداشتی یا آرایشی موجب نقص زیبائی یا کراهت منظـر   -3
شود مجازات مرتکب با توجه به میزان نقص یا کراهت یکسال تـا سـه سـال حـبس     

  تأدیبی خواهد بود.
درصورتیکه موجب مرگ مصرف کننده شود مجازات مرتکب از سه سال تا پانزده  -4

  قه است .سال حبس با اعمال شا
این ماده شروع به جرم حـداقل مجازاتهـاي مقـرر درایـن مـاده       3و2و1درمورد بندهاي 

  است.
درمورد این ماده دادگاه بایـد مرتکـب را عـالوه برکیفـر حـبس بـه پرداخـت         -تبصره 

تا یکصدهزارریال ومحرومیت از اشتغال به کسب ویا کار مربوط به مواد  5000غرامت 
  سال محکوم نماید. 3ایشی یا بهداشتی از یکسال تا خوردنی وآشامیدنی یا آر

هـرکس مـواد خـوردنی وآشـامیدنی وآرایشـی وبهداشـتی را متقلبانـه بسـازد          - 3ماده 
  ومصرف مواد مذکور منجر به مرگ مصرف کننده شود مجازات واعدام است .

درهرمورد که درمواد خوردنی  وآشامیدنی وآرایشی وبهداشـتی مـواد سـمی     - 4ماده 
د غیر مجازباشد دادگاه مرتکب را برحسب مـورد بـه حـداکثر مجازاتهـاي مـذکور      بح

  محکوم خواهد نمود. 2درماده 
رقابت مکارانه درمورد مواد موضوع این قانون از طرف هر کس مشـمول بنـد    - 5ماده 

  قانون کیفر عمومی خواهد بود . 224الف ماده 
تی یا عدم مهارت تهیه کننده یا سـازنده  ی مباالبهرگاه درنتیجه بی احتیاطی یا  - 6ماده 

یا فروشنده یا عرضه کننده یا هریک از عاملین آنها مواد خوردنی وآشامیدنی وآرایشی 
وبهداشتی بصورتی درآید که مصرف آن موجب بیماري یا آسیبی گـردد کـه معالجـه    

ی آن کمتر از یکماه باشد مجازات اشخاص مذکور برحسب مورد دوماه تا ششماه تأدیب
خواهد بود ودر صورتی که مدت معالجه زائد بریکمـاه باشـد حـداکثرمجازات حـبس     

  ریال محکوم میشود . 50000تا 5000مذکور دراین ماده وتأدیه غرامت از 



از تاریخ تصویب این قانون تأسیس هرگونـه کارخانـه یـا کارگـاه تهیـه مـواد        - 7ماده 
یل پروانـه از وزارت بهـداري   خوردنی وآشامیدنی وآرایشی وبهداشتی منوط بـه تحصـ  

ودرمورد کارخانه ها پروانه تأسیس نیز از وزارت اقتصاد است . شـرایط صـدور پروانـه    
وطرز کار وتولید وبهره برداري واداره مؤسسات مزبور درآئین نامـه اي کـه بـه وسـیله     

  وزارت بهداري تهیه میشود تعیین خواهد گردید.
د خوردنی ، آشامیدنی وآرایشی وبهداشتی بـه  مسئولیت فنی کارخانه هاي موا -تبصره 

عهده افرادي خواهد بود کـه درفنـون پزشـکی، داروسـازي ، دامپزشـکی ،رشـته هـاي        
تغذیه شیمی وعلوم تجربی داراي درجه تحصیلی دانشگاهی از لیسانس به باال باشند وبا 

جـه  توجه به رشته هاي مربوط ( مواد خـوردنی وآشـامیدنی ، آرایشـی وبهداشـتی ) در    
تحصیلی رشته تخصصی ومیزان تجربه الزم براي مسئولیت فنی مؤسسات فـوق الـذکر   

  که به موجب آئین نامه ایکه بوسیله وزارت بهداري تهیه میشود تعیین خواهد شد.
وزارت بهـــداري جهـــت صــدور پروانـــه ســـاخت هرنــوع فـــرآورده کـــه    - 8مــاده  

روانـه سـاخت هرنـوع    ریـال وجهـت صـدور پ    5000درکارخانجات تهیه می شود مبلغ 
ریال دریافت خواهد  500فرآورده هائیکه درکارگاههاي مشمول این قانون تهیه میشود 

داشت که منحصراً به مصرف تأسیس وتوسـعه وتکمیـل آزمایشـگاههاي مـواد غـذائی      
  خواهد رسید.

که فـرآورده هـاي خـود را بـا عالمـت وبسـته بنـدي مشـخص          ییها کارگاه -1تبصره 
  عرضه میکنند مشمول این قانون خواهند بود.بصورت بازرگانی 

هریک از آزمایشگاههاي ذیصالحیت وابسته به وزارت بهـداري مجازنـد از    -2تبصره  
اشخاص حقیقی یا حقوقی که تقاضاي آزمایش مـواد یـا محصـوالت خـود را مینمایـد      
بموجب تعرفـه اي کـه از طـرف وزارت بهـداري پیشـنهاد وبـه تصـویب کمیسـیونهاي         

  مجلسین خواهد رسید حق آزمایش دریافت نمایند.دارائی 



درآمد هاي حاصل از اجراي این رأي واین ماده درحسابی درخزانـه داریکـل متمرکـز    
  شده ودرهریک از مؤسسات به مصرف توسعه وتکمیل همان مؤسسه خواهد رسید .

فهرسـت کارخانجـات وکارگاههــاي مشـمول ایـن قـانون از طــرف وزارت       -3تبصـره  
  یه وپس از تصویب کمیسیونهاي بهداري مجلسین آگهی خواهد شد.بهداري ته

ــاده  ــامیدنی     -9م ــوردنی وآش ــواد خ ــدگان م ــازندگان و وارد کنن ــدگان وس ــه کنن تهی
وبهداشتی وآرایشی که نوع مؤسسات آنها درآگهی وزارت بهـداري قیـد خواهـد شـد     

تند مکلفنـد  ودرتاریخ تصویب این قانون وآئین نامه هاي اجرائی آن مشـغول بکـار هسـ   
ماه از تاریخ انتشار آگهی تقاضاي پروانه بهداشتی از وزارت بهداري بنماینـد .   6ظرف 

نفراشـخاص صـالحیتدار بـه تعیـین      3به تقاضاهاي رسیده درکمیسیونی فنی مرکـب از  
ماه تصمیم کمیسیون بر رد یـا قبـول تقاضـا صـادر      6وزارت بهداري رسیدگی وظرف 

  خواهد شد.
رر تقاضاي صدور پروانه شود ویا کمیسیون تقاضاي صاحب مؤسسه هرگاه درموعد مق

  را رد نماید به دستوردادستان مؤسسه موقتاً تعطیل خواهد گردید.
روز پس ازابالغ میتوان به دادگاه شهرستان شکایت نمود ودادگاه  10از دستورمزبورتا 

  است . خارج از نوبت به شکایت رسیدگی کرده و رأي می دهد، رأي مزبور قطعی
بوســیله وزارت بهـداري تهیـه وپــس از    9و 8آئـین نامـه هــاي اجرائـی مـواد       -تبصـره  

  تصویب کمیسیونهاي بهداري مجلسین به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
رد تقاضاي صدور پروانه مانع از آن نیسـت کـه صـاحب مؤسسـه بـا رعایـت        - 10ماده

  ی وساختن بنماید.مجدداً تقاضاي صدور پروانه بهداشت 8مقررات ماده 
درمؤسسات داخلی که نوع آنها از طرف وزارت بهداري معین وصـورت آن   -11ماده 

منتشرمیگردد صاحبان آنهـا مکلفنـد طبـق دسـتور وزارت بهـداري مشخصـات الزم را       
درمورد هرنوع فرآورده بخط فارسی خوانا روي بسته بندي یا ظرف محتوي جنس قید 

ل یا مواد ترکیبی طبق تقاضاي سازنده فرمول بایسـتی  نماید. درمواردیکه فرمول محصو



محفوظ بماند باید فرمول محصول را قبالً به وزارت بهداري تسلیم وشماره پروانه آن را 
  روي بسته بندي ذکر نماید .

ریـال محکـوم    20000تـا   5000متخلفین از مقررات این مـاده بـه پرداخـت غرامـت از     
  خواهند شد.

ري مکلــف اسـت فهرســت رنگهـا واسانســها وسـایرمواد قابــل    وزارت بهـدا  - 12مـاده  
افزودن به مواد خوردنی یا آشامیدنی وآرایشی وبهداشتی وهمچنین نوع جـنس ظـرف   
مورد استفاده درصنایع مواد خوردنی وآشامیدنی ویا رنگهاي مورد مصرف در اسـباب  

د خـوردنی  بازي را آگهی نماید . افزودن موادي که درآگهی ذکر نشده باشـد بـه مـوا   
وآشامیدنی وآرایشی وبهداشتی واسباب بازي بدون اجازه از وزارت بهداري وهمچنین 
بکار بردن مواد سمی بصورت ومیزان غیرمجاز در سفید کردن وپاك کـردن وشـفاف   
کــردن یارنــگ آمیــزي ظــروف غــذائی یــا پوشــش و      بســته بنــدي مــواد خــوردنی   

جـازات سـازندگان یـا تهیـه کننـدگان      وآشامیدنی وآرایشی وبهداشتی ممنوع است وم
مواد موضوع این ماده درصورتیکه مستلزم مجازات شدید تري نباشد حـبس تـأدیبی از   

  سال خواهد بود. 1ماه تا  3
مقررات بهداشتی طبق آئین نامه اي از طرف وزارت بهـداري تعیـین وبـراي     - 13ماده 

ت بهداشـتی مـذکور   اطالع عموم به وسایل مقتضـی آگهـی میشـود . تخلـف از مقـررا     
الفی است کـه برطبـق آئـین نامـه مصـوب وزارت دادگسـتري و       خمستوجب مجازات 

وزارت بهداري تعیین خواهد شد. مأموریتی که ازطرف وزارت بهـداري یـا مؤسسـات    
مسئول دیگر براي نظارت درمواد خوردنی وآشامیدنی وبهداشتی تعیین میشوند مکلفند 

ذکر مورد تخلف با تنظیم گزارش به مسئول بهداشت متخلفین ازمقررات بهداشتی را با
  محل معرفی نمایند.



مسئول بهداشت محل درصورت تأیید گزارش مأمور نظـارت ، متخلـف را بـه دادگـاه     
خالف معرفی نموده وبه مدیرمؤسسه نیز کتباً اخطار مینمایدکه درموعدمقررکـه مـدت   

  ی اقدام نماید.آن درآئین نامه تعیین خواهد شد وبه رفع نواقص بهداشت
درصورتیکه پس ازانقضاي مهلت مقرر نقائص مذکور رفع نشـده باشـد مـأمور نظـارت     
مکلف است مراتب را به مسئول بهداشت محل مجـدداً گـزارش دهـد ومسـئول مزبـور      
پس از رسیدگی وتأیید گزارش مأمور نظارت ، محل تعیین شده را با دستورکتبی موقتاً 

  تعطیل میکند.
ورتی اجازه داده خواهد شد که صاحب یا مدیرمسـئول مؤسسـه مسـئول    ادامه کار درص

  بهداشت محل را از اجراي مقررات مطمئن سازد.
کلیه مواد تقلبی یا فاسد یا موادي که مدت مصرف آنها منقضـی شـده باشـد     - 14ماده

بالفاصله پس از کشـف توقیـف میشـود هرگـاه وزارت بهـداري یـا مؤسسـات مسـئول         
که مواد مکشوفه جهـت برخـی از مصـارف انسـانی یـا حیـوانی یـا         دیگرگواهی نمایند

ــه     ــدارد مــواد مکشــوفه ب ــل اســتفاده اســت ولــی نگاهــداري آنهــا امکــان ن صــنعتی قاب
دستوردادستان شهرستان با اطالع صاحب کـاال وبـا حضـورنماینده دادسـتان شهرسـتان      
بفروش می رسد و وجوه حاصل تـا خـتم دادرسـی وصـدور حکـم قطعـی درصـندوق        
دادگستري تودیع خواهد شد وهرگاه گواهی شود که مـواد مکشـوفه قابلیـت مصـرف     

  انسانی یا حیوانی یا صنعتی ندارد فوراً بدستوردادستان معدوم میشود.
بـازي وابـزار وآالت جـرم دادگـاه طبـق       -درکلیه مواردفوق وهمچنین درمورد اسباب

الً بفـروش رسـیده باشـد    قانون مجازات عمومی تعیین تکلیـف مینمایـد واگـر قـب     5ماده
  درمورد وجوه حاصل از فروش نیزتعیین تکلیف خواهد کرد.

درآمد حاصل ازاجراي این ماده به مصرف تأسیس وتوسـعه وتکمیـل آزمایشـگاههاي    
  تحقیق وکنترل مواد غذایی خواهد رسید. 



حصـراً بـراي   را خریداري مـی نماینـد بایـد من    14کسانیکه مواد مذکور درماده-15ماده
مصارفی که از طرف وزارت بهداري یا مؤسسات مسـئول دیگـرتعیین گردیـده معاملـه     
نمایند یا بکاربرند واال برحسب مورد به مجازاتهاي مذکوردراین قانون محکوم خواهند 

  شد.
از تاریخ تصویب این قانون ترخیص مواد غذایی یا بهداشـتی یـا آرایشـی از     - 16ماده 

یتی به منظور بازرگانی یا تبلیغاتی با رعایـت مقـررات عمـومی    گمرك بهرشکلی وکیف
عالوه بردارا بودن گواهی بهداشـتی وقابلیـت مصـرف از کشـورمبدأ مسـتلزم تحصـیل       
پروانه ورود از وزارت بهداري است وواردکننده نیز مکلف است براي تحصیل پروانـه  

افه شـده بـه وزارت   مزبورفرمول مواد وهمچنین موادیکه براي نگاهـداري بـه آنهـا اضـ    
  بهداري تسلیم نماید.

  کلیه جرائم مندرج دراین قانون ازجرائم عمومی محسوب است. -17ماده 
  دولت مأمور اجراي این قانون است . -18ماده 

تیرمـاه یکهـزار    19تبصـره کـه درتـاریخ روز دوشـنبه      6مـاده و  18قانون باال مشتمل بـر 
سـیده بـود درجلسـه روزپـنج     وسیصدوچهل وشش شمسی  بـه تصـویب مجلـس سـنا ر    

تیرماه یکهزاروسیصدوچهل وشش شمسی مورد تصویب مجلس شـوراي ملـی    22شنبه
  قرار گرفت .

  
  
  
  
  
  
  



  542/1شماره : 
   11/4/1347تاریخ:  

آئین نامه هاي اجرائی قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی 
  وبهداشتی

  )1347(مصوب خرداد وتیرماه 
  

 46مواد خوردنی وآشامیدنی وآرایشی وبهداشتی مصوب تیرماه قانون  7دراجراي ماده 
وتبصره فوق آئین نامه مربوط به شرایط صدور پروانه وطرزکاروتولیـد وبهـره بـرداري    
ــانون وهمچنــین درشــرایط احــراز مســئولیت فنــی آنهــا    واداره مؤسســات مــذکور درق

  درچهارده  ماده ویک تبصره  به شرح زیر تصویب می گردد.
  

قانون مواد خوردنی وآشامیدنی وآرایشی  7مه اجرائی ماده آئین نا
  وبهداشتی

  
موادي که براي خوردن وآشامیدن وآرایش و بهداشـت پوسـت ومـو و نـاخن      -1ماده 

ونظافت انسان مصرف میشود ویا مواد افزودنی به مواد خوردنی وآشـامیدنی وآرایشـی   
درقـانون وهمچنـین رنـگ     وبسته بندي بهداشتی ونیز ظروف وبسته بندي مواد مـذکور 

هاي مورد مصرف درظروف و وسایل وبسته بندي لوازم بـازي کودکـان مشـمول ایـن     
  آئین نامه است.

متقاضیان پروانه تأسـیس کارخانـه هـا وکارگـاه هـاي مـذکور        -پروانه تأسیس  -2ماده
درقانون موظفند قبل از سفارش کارخانه یا کارگاه خود  پرسشنامه اي را که از طـرف  

رت بهداري تهیه ودراختیار متقاضیان گذارده خواهد شد تکمیل وبضمیمه پیشـنهاد  وزا
  وتأسیس کارخانه یا کارگاه مورد نظربه وزارت بهداري تسلیم نمایند .



دارنـده پروانـه تأسـیس بایـد پـس ازایجـاد کارخانـه یـا          -پروانه بهره برداري  -3ماده  
ی مسئول فنی بـه وزارت بهـداري   کارگاه مشخصات کامل آن ها را تعیین وضمن معرف

  ارسال وتقاضاي پروانه بهره برداري نماید.
برگ اعالم قبولی مسئول فنی با رونوشت شناسنامه ورونوشت آخرین مدرك  -تبصره 

  او باید ضمیمه تقاضاي فوق باشد.  4×6تحصیلی ودوقطعه عکس 
سسات علمـی یـا   مسئول فنی باید داراي یکسال سابقه کاروتجربه دریکی از مؤ -4ماده

تحقیقاتی یا صنعتی یا آزمایشگاهی دررشته مربوط باشد ودرغیر اینصورت تعهد نماید 
که ضمن انجام کار دوره یکساله تعلیماتی را که به این منظور از طرف وزارت بهداري 

  دائر خواهد شد با موفقیت به گذراند.
بهداشتی مؤظـف اسـت    اداره کل نظارت برمواد غذائی وآرایشی وآشامیدنی و  -5ماده

تقاضاها رابه ترتیب وصول در دفتر ثبت وبه ترتیب تاریخ وصول تقاضا متخصصین فنی 
  خود را جهت بازبینی کارخانه ها یا کارگاه ها اعزام دارد.

متخصصـین فنـی نتیجـه رسـیدگی را ضـمن اظهـار نظرصـریح درفـرم مخصوصـی کــه          
ه سـازمان مرکـزي ارسـال    دراختیارشان گذارده می شـود تنظـیم وظـرف یـک هفتـه بـ      
روز پروانـه مربوطـه را    10خواهند داشت تا درصورت واجد بودن شرایط الزم ظـرف  

صادرودرصورتیکه ایراد یا نظردیگري باشد نیز باید قبل ازانقضاي این مـدت مشـروحاً   
  به متقاضی اعالم گردد.

قررات کارخانه ها وکارگاههاي موجود مکلفند ظرف مدت ششماه بارعایت م -6ماده 
قانون واین آئین نامه درخواست صدورپروانه نمایند. اداره کل نظـارت برمـواد غـذائی    
وآرایشی وبهداشتی تقاضاهاي واصله را مورد رسیدگی قرارداده ودرصورت انطباق بـا  
مقررات ظرف مدت یکماه پروانه الزم صادر ونظر اصالحی وتکمیلـی خـود را ظـرف    

نمود تا طی مهلتـی کـه از ششـماه تجـاوز نخواهـد      همان مدت به متقاضی ابالغ خواهد 
کرد نسبت به اصالح ورفع نقـائص مربوطـه اقـدام نمایـد ودرغیراینصـورت مـادام کـه        



اقدامات تکمیلی واصالحی بعمل نیامده وپروانه صادرنگردیده ازادامه کار آن کارخانه 
  یا کارگاه جلوگیري خواهد شد.

آرایشی مؤظف اسـت الاقـل یکبـار در سـال     اداره کل نظارت برمواد غذایی و -7ماده 
مؤسسات مندرج درقانون را بازدید وگردش امـور کارخانـه را از نظـر فنـی وبهداشـتی      

  کنترل نماید.
  وظایف مسئول فنی بقرارذیل است : -8ماده
درموقع ساختن وترکیب مواد مـورد نظرشخصـاً حضورداشـته وامـور مربوطـه را       -الف

  ش بمدت سه ماه لغو می گردد.سرپرستی نماید واال پروانه ا
از هرگونه تغییر اساسی که درشرایط تأسیس یا بهره برداري کارخانه یـا کارگـاه    -ب 

  حاصل می شود وزارت بهداري را مطلع نماید.
نظرات فنی وبهداشتی خود را کتباً بکارفرمـا گـزارش دهـد وکارفرمـا مؤظـف بـه        -پ

  انجام نظرفنی وبهداشتی مذکور میباشد.
ینصورت مسئول فنی جریان امر را به اداره کل نظارت برمواد غـذائی وآرایشـی   درغیرا

  اطالع میدهد تا رسیدگی وتصمیم الزم اتخاذ شود.
مسئول فنی حق واگذاري پروانه خود را به شخص دیگري ندارد ودرصـورت    -9ماده 

ایط بیماري یا مسافرت وغیبت اوکارفرما مؤظف است به جاي مشارالیه یکنفر واجد شر
  به وزارت بهداري معرفی نماید.

سازندگان وتهیه کنندگان مواد خوردنی وآشامیدنی وآرایشی وبهداشتی کـه   -10ماده 
ــرل     ــراي کنت فهرســت آنهــا از طــرف وزارت بهــداري آگهــی خواهــد شــد مکلفنــد ب
محصوالت خود داراي آزمایشگاه مجهزي متناسب با کارخانه یا کارگاه مربوطه باشند 

حجم تولیدات آن ها اقتضاي نگاهداري آزمایشـگاه اختصاصـی نداشـته    ودرصورتیکه 
باشد باید یکی از آزمایشگاه هاي مورد تأیید وزارت بهداري انجام کنترل امورمربوطه 

  آن ها راتعهد وتأمین نمایند .



پروانه بهره برداري ومسئولیت فنی متخلفین از این آئین نامه ( جزدرمورد بنـد   -11ماده
که حکم خاصی دارد ) براي باراول به مدت یکماه ودرصورت تکـرار بـه    8الف ماده 

مدت سه ماه لغو خواهد شد. درصورت لغو پروانه مسئول فنـی کارفرمـا مؤظـف اسـت     
  فوراً مسئول فنی دیگري معرفی نماید.

کمیته فنی براي مشورت و همکاري هاي فنی دراجـراي مقـررات راجـع بـه        -12ماده
دنی وآرایشی وبهداشتی کمیته اي بنام کمیته فنی مرکب از پـنج  مواد خوردنی وآشامی

  نفراز کارشناسان مربوطه براي مدت دوسال از طرف وزیربهداري انتخاب خواهند شد.
ریاست کمیته بایکی از صاحب منصـبان وزارت بهـداري خواهـد بـود رئـیس واعضـاء       

  داد.کمیته تا تجدید انتخابات آنها کماکان بکارخود ادامه خواهند 
  وظایف کمیته فنی به شرح ذیل است: -13ماده 
اشتراك مساعی ودادن نظرات ومشورتهاي فنی بـه تقاضـاي اداره کـل نظـارت      -الف 

  برمواد غذائی.
رسیدگی واظهارنظرنسبت به درخواستها راجع به تأسیس کارخانـه هـا یـا کارگـاه      -ب

ه ازطریـق اداره کـل   هاي مذکور درقانون وهمچنین مدارك مربوط به مسئولین فنی کـ 
  نظارت برمواد غذائی به کمیته ارسال میشود.

کمیته میتواند براي تنظیم آئین نامه ها وهمچنین بحث وشور دربـاره وظـایف    -14ماده
محوله به خود ، کمیته هاي فرعـی ازکارشناسـان  رشـته هـاي مختلـف مـواد خـوردنی        

از آن کمیتـه هـاي    وآشامیدنی وآرایشی وبهداشتی  تشکیل دهـد کـه ریاسـت هریـک    
فرعی با یکی از اعضاي اصـلی باشـد ونیـز رؤسـاي  کمیتـه هـاي فرعـی ممکـن اسـت          

  اشخاصی رابراي مشاوره درکمیته فرعی دعوت نمایند.
    



  

قانون خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی  9و 8آئین نامه اجرائی ماده 
  وبهداشتی

  
قـانون مـواد    9و 8اده مراکز سـاخت ویـا تهیـه ویـا نگهـداري مـواد مشـمول مـ         -1ماده

  خوردنی وآشامیدنی وآرایشی وبهداشتی بشرح زیرتعیین میگردد:
  مواد خوردنی وآشامیدنی  -1

  فرآورده هاي گوشتی  -الف 
  فرآورده هاي ماهی وپرندگان -ب
  شیروفرآورده هاي آن  -ج
  غذاهاي تقویتی  -د

  فرآورده هاي انواع میوه  -هـ 
  فرآورده هاي سبزي هاي خوردنی -و
  انواع چربی ها وروغن هاي خوراکی  -ز

  فرآورده هاي غالت -ح
  انواع شیرینی وقند -ط 
  نوشابه هاي الکلی وغیرالکلی -ي

  شربت ها وترشی ها وفرآورده هاي آن ها -ك
  چاي وکاکائو وقهوه ومشابهین وفرآورده هاي آن ها -ل
  مراکز تهیه وساخت مواد آرایشی وبهداشتی -2

  ننده هامواد آرایشی وتقویت ک -الف
  مواد بهداشتی وتنظیفی -ب



  گندزداها وحشره کشها -ج
  متفرقه  -3

  آن ها   ظروف وبسته بندي مواد خوردنی وآشامیدنی وآرایشی ومراکز ساخت  -الف
  مراکز نگهداري مواد خوردنی وآشامیدنی وسردخانه ها -ب

  ظروف تهیه وتولید وساخت وپخت مواد خوردنی وآشامیدنی وبهداشتی -د
زارت بهداري فرآورده ها وبسته بندي وهمچنین کارخانجات وکارگـاه هـاي   و -2ماده

مشمول قانون را به ترتیب اهمیت بهداشـتی وبـه تـدریج کـه سـازمان نظـارت وکنتـرل        
  برمواد غذایی وآرایشی آماده میشود براي اطالع عموم آگهی خواهد کرد.

ی وآشــامیدنی تمیــزبین کارگــاه وکارخانــه هــاي مشــمول قــانون موادخــوراک  -3مــاده
وآرایشــی وبهداشــتی طبــق نظرکمیســیونی خواهــد بــود مرکــب از نماینــدگان وزارت  
بهـداري، وزارت اقتصــاد، وزارت کــار واموراجتمـاعی ووزارت تولیــدات کشــاورزي   

  ومواد مصرفی که دروزارت بهداري تشکیل می گردد.
ي مـواد  درآمد حاصل ازصدور پروانه ها بـراي توسـعه وتکمیـل آزمایشـگاهها     -4ماده

غذائی وتأمین کادرفنی وتمام وقت کردن آزمایشگاهها طبق بودجه اي که بـه پیشـنهاد   
اداره کل نظارت برمواد غذائی به تصویب وزارت  بهداري میرسد بـه مصـرف خواهـد    

  رسید . 
آئین نامه فوق مشتمل برچهار ماده درتاریخ روز پنج شـنبه دوازدهـم خـرداد مـاه یـک      

یسیون بهداري مجلس شوراي ملـی ودرجلسـه روز شـنبه    هزاروسیصدوچهل وهفت کم
تبصره ذیل  8ماده  3کمیسیون بهداري مجلس سنا به استناد تبصره  1347خرداد ماه  25

  قانون مواد خوردنی وآشامیدنی وآرایشی وبهداشتی به تصویب رسید. 9ماده 
 
 

  


