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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۳۷ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
در حالیکه درکشورهر ساله اعتبارات زیادی برای تعیین نیاز آبی گیاهان ، تهیه و به روزرسانی سند ملی آب 
آبیاری و اجرای پروژه های تامین و انتقال آب هزینه می شود اما متاسفانه هیچ گونه پایش و نظارتی برمصرف 
آب در اراضی زراعی و باغی و حتی گلخانه های کشور صورت نمی گیرد و تنها به اندازه گیری های مقطعی که 
که صرفا جنبه تحقیقاتی دارد بسنده می شود. بنابراین به نظر می رسد این گونه هزینه ها عمال خروجی 
مناسبی ندارد و نه تنها نمی تواند اتالف آب را کاهش دهد بلکه موجب هدر رفت منابع مالی نیز می شود. از 
این رو الزم است با ایجاد قوانین مناسب که تضمین کننده پایش و نظارت بر مصرف آب در بخش کشاورزی 
که عمده ترین مصرف کننده آب در کشور است بتوان هدر رفت آب و تخلیه منابع آبی کشور را کاهش 
داد.بنابراین هدف از ارائه این طرح کاهش هدر رفت آب در بخش کشاورزی از طریق تصویب قانون پایش و 

نظارت بر مصرف آب توسط کشاورزان و آب بران منابع آب سطحی و زیرزمینی است.

 

 

 

 

 لذا طرح ذیل تقدیم میشود:
ابراهیم عزیزی شیراز - حسینعلی حاجی دلیگانی - علی اکبر علیزاده برمی - حسین حق وردی - یعقوب 
رضازاده - مجید نصیرائی - جعفر قادری - احمد دنیامالی - اصغر سلیمی - علیرضا عباسی - بهروز 
محبی نجم آبادی - اسماعیل حسین زهی - نصراله پژمان فر - علیرضا ورناصری قندعلی - سیدعلی 
یزدی خواه - سیدجواد حسینی کیا - رحمت اله نوروزی - علی خضریان - عباس گلرو - مجتبی بخشی 
پور - ذبیح الله اعظمی ساردوئی - امانقلیچ شادمهر - غالمرضا منتظری - الهویردی دهقانی - مسلم 
صالحی - جواد نیک بین - کیوان مرادیان کوچکسرائی - ابوالفضل ابوترابی - رسول فرخی میکال - 
علیرضا زندیان - سیدموسی موسوی - عبدالجالل ایری - علی اکبر کریمی - جلیل مختار - موسی 

احمدی - قاسم ساعدی - احمد محرم زاده یخفروزان 
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عنوان طرح:
پایش و نظارت بر مصرف آب در بخش کشاورزی

وزارت نیرو، جهاد کشاورزی و صمت موظفند از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت دو سال نسبت به 
تامین تجهیزات اندازه گیری آب های سطحی و زیرزمینی و اجباری کردن نصب کنتور حجمی بر روی چاه 
های آب کشاورزی و صنعتی و نصب وسایل اندازه گی ی دبی آب از قبیل سرریز، پارشال فلوم و غیره در 
کانال های آب سطحی در نقاط تحویل آب به مزارع و باغات کشاورزی، اقدام و دستورالعمل برنامه ریزی 
آبیاری متناسب با نوع و مرحله رشد گیاهان و شرایط اقلیمی مناطق مختلف مطابق با سند ملی آب آبیاری 
کشور و الگوی بهینه مصرف آب تهیه و در اختیار کشاورزان قرار داده و ضمن آموزش نحوه آبیاری و اندازه 
گیری آب مصرفی به کشاورزان به طور مداوم نسبت به پایش و نظارت بر میزان آب مصرفی مزارع و باغات 

کشاورزی اقدام نمایند.
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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 پایش و نظارت بر مصرف آب در بخش کشاورزی 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 (شكلی)
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
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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 طرح / الیحه تقدیمی با قانون اساسی: اصطالح «پارشال فلوم» چنانچه در رشته مهندسی کشاورزی مصطلح نباشد 
با اصل ۱۵ قانون اساسی مغایر است. 

در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: - درباره موضوع این طرح قوانین معتبر متعددی وجود دارد 
که با عنایت به سیاستهای تنقیحی مجلس شورای اسالمی مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 

۲۵/۳/۱۳۸۹ مبنی بر جلوگیری از تورم قوانین، این طرح باید در قالب قانون مربوط تنظیم شود. 

- صدر متن طرح عبارت ماده واحده جاافتاده است. 

-صدر متن کلمه وزارت باید به وزارتخانه ها اصالح گردد. 

- - استفاده از لغات بیگانه «کنتور» و «کانال» مغایر اصل(۱۵) قانون اساسی است. پیشنهاد میشود کلمات « شمارشگر» و 
«آبراهه» به عنوان معادل فارسی جایگزین آن شود و لغات مزبور در کمانک(پرانتز) درج گردد. 

- درج عبارت «از تاریخ تصویب این قانون» در ابتدای ماده واحده زائد است و باید حذف شود. وفق قاعدهعمومی مندرج 
در ماده(۲) قانون مدنی زمان آغاز آثار قانون، تاریخ الزماالجراءشدن آن است و نه زمان تصویب. 
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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 

ادارهکل 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
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