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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۴۶ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۹۵ از کل جمعیت ۷۹ میلیون نفری کشور حدود ۲۰ 
میلیون نفر در روستا ها زندگی می کنند روستاهای نقش اساسی در تولید و خودکفایی کشور دارند و بر خالف 
شهرها مصرف کنند ه صرف نیستند . متاسفانه به دلیل بالتکلیفی بسیلری از امور روستاها جمعیت این مناطق 
کاهش یافته و به حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ و افزایش اسیب های اجتماعی و کاهش تولید روستایی 
انجامیده است هم اکنون به لحاظ جمعیت شهری رو به رشد ما مقام هشتم در جهان و دوم در خاورمیانه را 
داریم که این امر تبعات منفی جبران ناپذیری خواهد داشت فارغ از نقش تعیین کننده روستاها در خودکفایی 
و توسعه اقتصادی و حفظ اصالتهای فرهنگی . تحقق اقتصاد مقاومتی کم توجهی به این جمعیت عظیم و 
مظلوم در کشور عوارض وخیمی در اینده خواهد داشت اکثر کشورهای توسعه یافته از ایجاد روستاهای با 
نشاط و خودکفا حمایت می کنند اما ما متاسفانه علی رغم ارمانهای انسانی و اصیل انقالب اسالمی روستاها 
را بدون متولی مشخص رها نموده و سرنوشت روستاییان را به بوروکراسی ادرای دهها اداره و سازمان واگذار 
نموده و فشار بار به دوش شوراها ها و دهیاران فاقد توان مالی و فاقد اختیارات اداری انداخته ایم پیشنهاد 
مشخص این طرح ادغام سازمانها و نهادهای مرتبط با روستاها همچون معاونت توسعه روستایی و مناطق 
محروم ریاست جمهوری بنیاد مسکن سازمان تعاون روستایی سازمان امور عشایری بخش های مرتبط با 
روستاها در وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و سایر دستگاه های اجرایی و تشکیل وزارت امور 
روستاهاست این امر هزینه ای برای دولت به لحاظ استخدام و شکل گیری نخواهد داشت چون با ادغام 
سازمانهای مرتبط و جابجایی نیروها انجام می شود اما با تمرکز فعالیتها و اختیارات به توسعه و رونق روستاها 
و بهبود تولید و توسعه کشور و خودکفایی اقتصادی و کاهش فشار در حاشیه های شهرها و کاهش مشکالت 

روستاییان می انجامد 

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
جلیل رحیمی جهان آبادی - قدرت الله حمزه شلمزاری - احمدحسین فالحی - سیدسلمان ذاکر - احمد 
محرم زاده یخفروزان - اسفندیار اختیاری کسنویه یزد - محسن فتحی - عادل نجف زاده - مجید نصیرائی 
- محمد سبزی - پرویز اوسطی - اسماعیل حسین زهی - سیدکاظم موسوی - منصور شکرالهی - سمیه 
محمودی - روح الله حضرت پورطالتپه - سیدصادق طباطبائی نژاد - علی اصغر عنابستانی - رضا آریان 
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پور - علی جدی - نصراله پژمان فر - صدیف بدری - احسان ارکانی - منصور آرامی - کمال حسین 
پور - حسینعلی شهریاری - جالل محمودزاده - جعفر قادری - رسول فرخی میکال - سیدکاظم دلخوش 
اباتری - سیدجواد حسینی کیا - محمدمهدی فروردین - محمدحسین فرهنگی - حسین حاتمی - 
الهویردی دهقانی - بهزاد رحیمی - سلمان اسحاقی - علیرضا نظری - فاطمه محمدبیگی - ابراهیم عزیزی 
شیراز - بهروز محبی نجم آبادی - حسن نوروزی - معین الدین سعیدی - حسن رزمیان مقدم - علی 

علی زاده - جواد نیک بین 
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عنوان طرح:
تشکیل وزارت امور روستا

ماده واحده:

 در راستای اقتصاد مقاومتی و افزایش  تمرکز و بهبود تصمیمات و اقدامات  پیرامون مسایل مختف روستاهای 
کشور و توسعه همه جانبه روستایی  دولت موظف است طی  حد اکثرششماه  از تاریخ تصویب این قانون با  
رعایت بند بند د ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصالحات و الحاقات بعدی 
و بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 
مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و بدون لفزایش نیروی انسانی و  انجام کارکارشناسی دقیق و با ادغام سازمانها و نهادهای 
مرتبط با اموروستاها همچون  معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور /بنیاد مسکن /سازمان تعاون 
روستایی سازمان امور عشایر/ بخشهای مرتبط با روستاها در وزارت خانه های جهاد کشاورزی راه و سایر 

دستگاه های مرتبط   وزارتخانه ای مستقل با نام وزارت امورروستاها تاسیس نماید 

تبصر۰ ۱: کلیه اموال امکانات و نیروی انسانی سازمانها و نهادها و نیروهای وزارتخانه مشخص شده در اختیار 
وزارتخانه جدیدالتاسیس امور روستاها قرار می گیرد

تبصره ۲:  دولت موظف  است  شرح وظایف  و حدود اختیارات این وزارتخانه  را حد اکثر ظرف ۶ ماه برای 
تصویب به مجلس شورای اسالمی اراییه  نماید

تبصره ۳:هرگونه افزایش نیروی انسانی  اضافه بر نیروهای سازمانها و نهادها و دستگاهای ادغام شده برای 
تشکیل این وزارت خانه  در طول اجرای برنانمه ششم توسعه ممنوع است و صرفا نیروهای فعلی دستگاه 

های ادغام شده با حفظ نوع رابطه استخدامی فعلی  به وزارتخانه امور روستاها منتقل می گردند
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هیأترئیسه محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً، در اجرای قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی و ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 

۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر معاونت قوانین در مورد طرح: 

تشکیل وزارت امور روستا تقدیم می شود.

معاون قوانین
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نظر ادارهکل تدوین قوانین
معاون محترم قوانین

احتراماً در اجرای بندهای (۲) و (۴) ماده (۴)   تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این ادارهکل 
بهشرح زیر تقدیم میشود:

قبال تقدیم نگردیده است ██ ماده ۱۳۰ ۱- سابقه تقدیم:
قبالً در جلسه علنی شماره        مورخ        تقدیم و در تاریخ            در ☐

کمیسیون
☐

(موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی) رد شده و اینک با: صحن
☐

با تقاضای کتبی ۵۰ نفر از نمایندگان (مشروط به تصویب مجلس) ☐ با تغییر اساسی ☐
بدون تغییر اساسی ☐ پیش از انقضاء شش ماه ☐

با تقاضای کتبی کمتر از ۵۰ نفر از نمایندگان ☐ با انقضاء شش ماه ☐

می باشد ☐ می باشد ☐ مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس  

۲- در اجرای بند (۲) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور:
رعایت شده است. ☐

رعایت شده است(با نظر کارشناسی) ☐ در طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی
رعایت نشده است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ██

۳- از نظر آییننامه داخلی مجلس (شکلی)
الف- ماده ۱۳۱-

ندارد
☐

دارد ██ اول- حداقل امضا الزم (۱۵ نفر)
ندارد
☐

دارد ██ دوم- موضوع و عنوان مشخص  
ندارد
☐

دارد ██ سوم- دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه
ندارد
☐

دارد ██ چهارم- موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان

 ب- ماده ۱۳۸-

مواد متعدد ☐ یک موضوع
☐

ماده واحده ██

است و پیشنهاد آن به عنوان
بیش از یک موضوع ██

طرح تقدیمی دارای

نمی باشد. ██
می باشد.

☐

مواجه با ایراد

www.dotic.ir

http://dotic.ir/


7

۴- در اجرای بند (۴) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ :
اول: از نظر قانون اساسی؛

ندارد. ██ طرح تقدیمی با قانون اساسی به طور کلی مغایرت 
دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

دوم: از نظر سیاستهای کلی نظام و سند چشمانداز؛

ندارد. ██

طرح تقدیمی با سیاست های کلی نظام و سند چشم انداز 
مغایرت 

دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐
سوم: از نظر قانون برنامه؛

ندارد. ██    طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت 
دارد.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

چهارم: از نظر آییننامه داخلی مجلس (ماهوی)؛

شده است. ☐
الف- ماده ۱۴۰- رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی     

نشده است.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ██

نمی شود ██ ب- ماده ۱۸۱- موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب
می شود ☐

ندارد. ██ و نیاز به  ۲/۳ رای نمایندگان
دارد. ☐

تعداد .......... برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم میشود.
مدیر کل تدوین قوانین

۵- طرح تقدیمی از حیث پیشگیری از وقوع جرم با بند (۵)اصل(۱۵۶) قانون اساسی مغایرت

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

 ندارد.
 دارد.

 ندارد.
 دارد.
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ضمیمه نظر ادارهکل تدوین قوانین
بیان مستندات و دالیل مغایرت:

در رابطه با تعداد موضوع و ماده و مواجهه با ایراد: ۱- با توجه به اینکه در متن طرح «سازمان امور عشایر ایران» از جمله 
زیرمجموعههای وزارتخانه مدنظر است، الزم است عنوان به «وزارت امور روستایی و عشایری» تغییر یابد. 

۲- دالیل تقدیم طرح با قید یکفوریت در مقدمه توجیهی ذکر نشده است. 
۳- در متن مادهواحده: 

الف- عبارت «در راستای اقتصاد مقاومتی» تا «همهجانبه روستایی» حذف گردد؛ زیرا بیان هدف و فلسفه قانونگذاری 
اختصاص به مقدمه توجیهی دارد. 

ب- عبارت «از تاریخ تصویب این قانون» حذف شود؛ زیرا وفق قاعده عمومی مندرج در ماده(۲) قانون مدنی، زمان آغاز 
آثار قانون تاریخ الزماالجراءشدن آن است و نه زمان تصویب. 

ج- جهت جلوگیری از ابهام، به جای عبارت «سایر دستگاههای مرتبط»، نام دستگاههای مورد نظر به صراحت ذکر شوند. 
۴- در تبصره (۱) طرح عالوه بر انتقال امکانات، اموال و نیروی انسانی، باید به تعهدات و اعتبارات نیز اشاره شود. 

۵- طرح بهجهت اینکه ساختار دستگاه اجرائی را گسترش میدهد، با بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه 
کشور که بر کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاههای اجرائی تأکید دارد، مغایر است و ذکر عبارت «با رعایت بند «الف» 

ماده (۲۸) قانون برنامه» این مغایرت را رفع نمیکند. 
۶- تشکیل وزارت امور روستاها از این حیث که موجب ایجاد تشکیالت اداری و پستهای جدید سازمانی است، بار مالی 

دارد و با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانونی اساسی، مغایر است. 
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نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین

معاون محترم قوانین
احتراماً در اجرای بندهای (۱) و (۳)  ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این اداره

کل به شرح زیر تقدیم میشود:

۱. در اجرای بند (۱):
وجود ندارد ██   الف- در خصوص طرح تقدیمی قوانین متعارض

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
وجود ندارد ██   ب- در خصوص طرح تقدیمی قوانین مرتبط

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
۲. در اجرای بند (۳):

الزم است. ☐

با عنایت به بررسیهای به عمل آمده قانونگذاری در این موضوع 

الزم نیست. ☐

 

تعداد .......... برگ سوابق قانونی و نظر ادارهکل به ضمیمه تقدیم میشود.

مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین
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ضمیمه نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین
نظر ادارهکل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر ادارهکل

ب- سوابق قانونی

سوابق به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون الزام دولت به توسعه متوازن روستایی مصوب: ۱۳۸۴/۰۹/۱۵

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: اساسنامه بنیاد مسکن انقالب اسالمی مصوب ۱۷ /۰۹ /۱۳۶۶ با اصالحات و الحاقات بعدی== منقح ۱۳۹۷/۹/۱۱ 
مصوب: ۱۳۶۶/۰۹/۱۷

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: تصویب مقررات برای اداره امور ایالت و عشایر ایران مصوب ۱۷/ ۱/ ۱۳۳۲==منقح ۱۳۹۹/۴/۱۸ مصوب: 
۱۳۳۲/۰۱/۱۷

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب ۱۳۹۲/۱۱/۲۹-- منقح ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ مصوب: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: قانون مدیریت خدمات کشوری -- منقح ۱۳۹۹/۸/۲۷ مصوب: ۱۳۸۶/۰۷/۰۸

بخش های قانون: فصل چهارم ـ-ماده ۲۹ ـ

عنوان قانون: محول گردیدن اداره امور عشایری به عهده وزارت دفاع ملی مصوب ۲/ ۶/ ۱۳۳۲==منقح ۱۳۹۹/۴/۱۸ مصوب: 
۱۳۳۲/۰۶/۰۲

بخش های قانون: همه متن
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عنوان قانون: تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص تعیین معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور به 
عنوان دستگاه مجری مسئول اجرای پروژه های اولویت دار با موضوع ارتقاء تولید و توسعه اشتغال پایدار در دشت ها و مناطق 

روستایی برای اجرا در سال ۱۳۹۶مصوب ۱۳/ ۲/ ۱۳۹۶==منقح ۱۳۹۹/۴/۱۶ مصوب: ۱۳۹۶/۰۲/۱۳

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: قانون تشکیل وزارت اصالحات ارضی و تعاون روستایی مصوب: ۱۳۴۶/۰۸/۲۹

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: قانون چگونگی اداره سازمان تعاون مصرف شهر و روستا مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۱۲=منقح ۱۳۹۹/۴/۱۸ مصوب: 
۱۳۷۵/۱۲/۱۲

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مصوب: ۱۳۴۶/۱۲/۰۹

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه یافته مصوب ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ با اصالحات 
و الحاقات بعدی -- منقح ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ مصوب: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ( ۱۴۰۰ - ۱۳۹۶ ) مصوب 
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ با اصالحات و الحاقات بعدی -- منقح ۱۳۹۶/۱۲/۵ مصوب: ۱۳۹۵/۱۲/۲۱

بخش های قانون: بخش ۶-ماده ۲۸
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