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  به نام خدا
  

 28/11/1353قانون تاسيس وزارت نيرو مصوب 

	  
  روزنامه رسمي) 19/12/1353- 8791(نقل از شماره 

	  
به منظور حداكثر استفاده از منابع انرژي و آب كشور و همچنين تهيه و تامين انرژي و آب براي  - 1ماده 

و حمل و نقل، وزارت نيرو براي انجام وظايف كشاورزي و روستايي و شهري  -انواع مصارف اعم از صنعتي
  شود:اساسي زير تشكيل مي

 براي درازمدت و مدتكوتاه هايبرنامه تنطيم و انرژي انواع درباره تحقيق و مطالعه و بررسي -الف 					
اجات احتي ميزان برآورد همچنين و انرژي انواع ساالنه توليد قابل ميزان برآورد و مختلف منابع از استفاده

  آهنگ نمودن مصارف انواع انرژيهاي مختلف و همانرژي كشور در بخش
  نيافته دست هايانرژي گرفتن اختيار در و شناسايي براي تحقيق و مطالعه -ب 					
  كشور انرژي سياست تعيين - ج 					
و انتقال و توزيع  برداريبهره و توليد امر در حاضر حال در كه موسساتي هايبرنامه نمودن آهنگهم - د 					

  انرژي وجود دارند و يا آنچه كه در آينده ايجاد خواهد شد
 در انرژي انواع نرخ و مصرف نحوه تصويب و تعيين همچنين و انرژي انواع از استفاده نحوه بر نظارت -ه 					

  كشور داخل
  صنايع در اوليه مواد صورت به زاانرژي مواد از استفاده نحوه بر نظارت -و 					
 توزيع و انتقال و توليد به مربوط امور انجام حسن براي الزم هايدستورالعمل صدور و مقررات تعيين - ز 					
  كشور در انرژي مصرف و
 موسسات و كشورها با بازرگاني و صنعتي و فني و علمي هايهمكاري و اطالعات مبادله و ارتباط -ح 					

  انرژي انواع زمينه در خارجي
هاي انتقال و هاي توليد برق و ايجاد شبكههاي الزم در زمينه احداث نيروگاهاجراي طرح و تهيه - ط 					

هاي ها و شركتبرداري از آنها به وسيله سازمانتوزيع برق و تاسيسات شيرين كردن آب شور و اداره بهره
  وابسته و تابع وزارت نيرو

كشور اعم از سطحي و زيرزميني براي تهيه  آب منابع مشخصات شناخت منظور به مطالعات انجام -ي 					
هاي استفاده از ها و برنامههاي جامع باتوجه به سياستبرداري از آنها و تهيه طرحهاي چگونگي بهرهبرنامه

  سرزمين
 سطحي هايآب كردن مهار و زيرزميني آب منابع از برداريبهره توسعه براي تفصيلي مطالعات انجام -ك 					
  هاي اجراييث تاسيسات موردنياز و تهيه طرحاحدا منظور به
  آنها از برداريبهره و آب به مربوط تاسيسات احداث -ل 					
  آن شدن ملي نحوه و آب قانون اجراي و آب منابع از برداريبهره كنترل -م 					
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وري بهره براي فني و علمي جديد هايروش بردن كار به و آب مسائل درباره الزم تحقيقات انجام -ن 					
  بيشتر و بهتر منابع آب

  موردنياز انساني نيروي تربيت منظور به آموزشي هايبرنامه اجراي تنظيم و تهيه -س 					
  برق و آب توزيع و انتقال و توليد امر به مربوط آالتماشين لوازم و وسائل ساخت و تدارك و تهيه - ع 					
هاي وظايف مقرر در اين قانون مبادرت به ايجاد و اداره سازمان انجام براي است مجاز نيرو وزارت -2 ماده 					

تحقيقاتي و آموزشي بنمايد و همچنين موسساتي را كه طبق اصول بازرگاني و يا غيربازرگاني اداره خواهند 
عنوان شركت يا سازمان به وجود آورنده اساسنامه موسسات مذكور از طرف وزارت نيرو تهيه و پس از شد به
هاي مربوط مجلسين خواهد رسيد و نسبت سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب كميسيونتاييد 

  هاي موسسات مذكور نيز به ترتيب فوق عمل خواهد شد.به تعييرات بعدي اساسنامه
 و كاركنان كليه و شودمي برق و آب وزارت جايگزين نيرو وزارت قانون اين تصويب تاريخ از -3 ماده 					
هاي تابع گردد. كليه موسسات و شركتسائل و دارائي و اعتبارات و تعهدات آن به وزارت نيرو منتقل ميو

شوند و وظايف و اختيارات وزير و وزارت آب و هاي تابع وزارت نيرو محسوب ميوزارت آب و برق از شركت
  گردد.هاي مزبور به وزير و وزارت نيرو منتقل ميبرق در شركت

وزارت نيرو حسب مورد و نوع احتياج براي انجام وظايف مقرر در اين قانون سازمان و تشكيالت  -4 ماده 					
قانون استخدام كشوري تهيه و پس از تاييد سازمان امور اداري و استخدامي  8ماده  2الزم را براساس تبصره 

تاييد نرسيده است سازمان و كشور به مورد اجرا خواهد گذاشت و تا زماني كه سازمان و تشكيالت مزبور به 
  تشكيالت مصوب فعلي وزارت آب و برق معتبر است.

 به مربوط امور در كه خوزستان برق و آب سازمان و برق و آب وزارت تشكيالت از قسمت آن - 5 ماده 					
تبارات اع و درآمد و بودجه و بدهي و دارائي و اختيارات و وظايف كليه با تدريجاً دارند فعاليت صنعت و كشت

و تعهدات و كاركنان به وزارت كشاورزي و منابع طبيعي منتقل خواهد شد. كليه اختيارات وزير و وزارت آب 
هاي كشت و صنعت واقع در اراضي زيرسد دز (اين و برق در كليه قراردادهاي منعقد شده مربوط به شركت

است) به وزير وزارت كشاورزي و منابع اسم باتوجه به مصوبه شوراي انقالب اسالمي جايگزين نام قبلي شده 
گردد و همچنين سهام وزارت آب و برق در شركت سهامي كشت و صنعت شاوور و طبيعي واگذار مي

اختيارات وزير و وزارت آب و برق در شركت مزبور به وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و وزير كشاورزي و 
  شود.منابع طبيعي واگذار مي

نيرو مجاز است پس از تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور با تصويب  وزارت - 6 ماده 					
عمل آورده هاي تابع خود بههاي مربوط مجلسين اصالحات الزم را در اساسنامه موسسات و شركتكميسيون

  هاي مربوط اقدام نمايد.و يا نسبت به ادغام و انحالل آنها با رعايت اساسنامه
نامه و مقررات وظايف و اختياراتي كه براي وزير و وزارت آب و برق به موجب قوانين و آئين - 7ماده  					

  گردد.مصوب تعيين شده است به وزير وزارت نيرو منتقل مي
 آن وابسته و فرعي هايشركت و ايران نفت ملي شركت آنها هايفرآورده و گاز و نفت مورد در - 8 ماده 					
هاي انون نفت و ساير قوانين مربوط به خود عمل خواهند كرد. شركت ملي نفت ايران برنامهق مفاد حدود در
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آهنگ كردن دار همتوليد، پااليش و توزيع نفت و گاز را به اطالع وزارت نيرو خواهد رسانيد. وزارت نيرو عهده
  هاي ساير منابع انرژي خواهد بود.ها با برنامهآن برنامه

شود و كليه وظايف و اختيارات وزير وزارت ان انرژي اتمي ايران به وزارت نيرو وابسته ميسازم - 9 ماده 					
  گردد.آب و برق در مورد سازمان مذكور به وزير و وزارت نيرو منتقل مي

 كارشناسان و متخصصين قانون اين در مقرر وظايف انجام منظوربه است مجاز نيرو وزارت -10 ماده 					
نامه استخدامي خاصي كه به تصويب شوراي حقوق و دستمزد خواهد ز را براساس آئينموردنيا ايراني

  رسيداستخدام نمايد
 وزيران هيئت تصويب از پس و تهيه نيرو 	آيين نامه هاي الزم براي اجراي اين قانون توسط وزارت - 11ماده 

  .شد خواهد 	گذارده اجرا مورد به
  


