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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۲۸ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
با هدف حل معضالت زیست محیطی از جمله آلودگی هوا ، خاک و آب از طریق مدیریتی با قدرت اجرایی 
بیشتر و تقویت اثر گذاری و نیز چابک سازی و امکان نظارت قانونی نمایندگان مجلس ، وزارت حفاظت 

محیط زیست تشکیل می شود.

 

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
حسینعلی حاجی دلیگانی - روح اله نجابت - سیدجواد حسینی کیا - عباس مقتدایی - جعفر قادری - 
جالل محمودزاده - محمدرضا دشتی اردکانی - علیرضا زندیان - محمد صفری ملک میان - رضا آریان 
پور - احسان ارکانی - کیومرث سرمدی واله - رسول فرخی میکال - علی خضریان - رحمت اله 
نوروزی - سیدکاظم دلخوش اباتری - جلیل مختار - سیدمحمدرضا میرتاج الدینی - مجتبی بخشی پور 
- جواد نیک بین - رحیم زارع - نصراله پژمان فر - یعقوب رضازاده - مجید نصیرائی - سیدموسی 

موسوی - ابراهیم عزیزی شیراز - عبدالجالل ایری - احمد محرم زاده یخفروزان 
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عنوان طرح:
طرح تشکیل وزارتخانه محیط زیست

ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون سازمان حفاظت محیط زیست با تمامی اختیارات و وظایفی که به 
موجب قوانین و مقررات در مواردی که مغایر شرع نیست با رعایت 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 

توسعه تشکیالت و افزایش نیروی انسانی به وزارت « حفاظت محیط زیست » تبدیل می شود .

تبصره ۱ - کلیه امکانات ، اموال ونیروی انسانی سازمان مزبور در اختیار وزارتخانه جدید قرار می گیرد .

تبصره ۲ - شرح وظایف این وزارتخانه مطابق قوانین مورد عمل سازمان مذکور خواهد بود و دولت موظف 
از تغییرات در شرح وظایف وزارتخانه جدید را حداکثر ظرف مدت یکسال برای تصویب مجلس شورای 

اسالمی ارائه کند .

تبصره ۳ - هر گونه افزایش نیروی انسانی ، امکانات و با مالی برای وزارتخانه موضوع این ماده واحده در 
طول دوران اجرای برنامه ششم توسعه ممنوع است.
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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 طرح تشکیل وزارتخانه محیط زیست 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
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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 تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: ۱- عنوان باید مطابق متن طرح باشد، لذا الزم است به صورت 
زیر اصالح شود: «طرح تشکیل وزارت حفاظت محیط زیست» 

۲- مقدمه توجیهی بسیار مختصر و فاقد ادله کافی برای ارائه طرح میباشد. همچنین وفق ماده(۱۵۶) قانون آییننامه داخلی 
مجلس شورای اسالمی اصل بر عادیبودن رسیدگی طرحها و لوایح است و در صورت اقتضای فوریت باید دالیل آن مستنداً 

در مقدمه توجیهی آورده شود که این امر در طرح تقدیمی لحاظ نشدهاست. 

۳- عبارت «از تاریخ تصویب 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. 

۴- الزم است وظایف و اختیارات وزارت مذکور بهطور صریح قید شود و احاله کلی در این زمینه به قوانین بدون ذکر عنوان 
دقیق آنها دارای ایراد و ابهام است. در این رابطه پیشنهاد میشود با بهرهگیری از مفاد سیاستهای کلی محیط زیست ابالغی 
رهبری ۲۶/۰۸/۱۳۹۴ و قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست۲۸/۰۳/۱۳۵۳، وظایف و اختیارات قیدشده منقح و صریحاً 

ذکر شود. 

۵- در تبصره (۱) طرح عالوه بر انتقال امکانات، اموال و نیروی انسانی، باید به تعهدات و اعتبارات نیز اشاره میشد. 

۶- مناسب است ضمن طرح، تکلیف قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۲۸/۰۳/۱۳۵۳ و اساسنامه صندوق ملی 
محیط زیست مصوب ۱۸/۰۸/۱۳۹۳ هیأت وزیران (وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست) روشن گردد. 

۷- در طرح اشارهای به وضعیت آینده «شورایعالی حفاظت محیط زیست» و نقش آن نشده 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 

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
۱- ۱-پیشنهاد می گردد عبارت(از تاریخ تصویب) در ماده واحده به عبارت( از تاریخ الزم اجرا شدن)اصالح گردد.

۲-نظر به اینکه طرح مذکور در صدد تاسیس وزارتخانه محیط زیست برآمده است و تصویب این طرح هر چند موجب توسعه 
نظارت مجلس شورای اسالمی می گردد اما دالیل کافی در مقدمه توجیهی برای این امر ارائه نشده است. 

۳-تبصره ۲ ماده واحده طرح به جهت اینکه دولت را موظف به ارائه الیحه به مجلس شورای اسالمی برای تغییرات وظایف 
وزارتخانه جدید کرده است با اصل ۷۴ قانون اساسی که مقرر می دارد(لوایح قانونی پس از از تصویب هیات وزیران به مجلس 

تقدیم می شودو .....)مغایرت دارد.

۴- طرح مذکور به جهت داشتن بار مالی با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد.و تبصره ۳ ماده واحده طرح و رعایت بند(د) ماده 
۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه که در ماده واحده مورد اشاره قرار گرفته 

است رافع مغایرت مذکور نمی شود.

۵-با توجه به اینکه طرح مذکور درصدد تاسیس وزارتخانه محیط زیست است این موضوع با بند ۱۰ سیاستهای کلی نظام اداری 
ابالغی مورخ ۱۳۸۹/۱/۱۴ که چابک سازی متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیالت نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم 

انداز اشاره دارد مغایرت دارد.

۶- با عنایت به مطالب مطرح شده به نظر می رسد قانونگذاری در این مورد ضرورتی نداشته باشد.

۲- ۱-پیشنهاد می گردد عبارت(از تاریخ تصویب) در ماده واحده به عبارت( از تاریخ الزم اجرا شدن)اصالح گردد. ۲-نظر به اینکه 
طرح مذکور در صدد تاسیس وزارتخانه محیط زیست برآمده است و تصویب هر چند موجب توسعه نظارت مجلس شورای اسالمی 
می گردد اما دالیل کافی در مقدمه توجیهی برای این امر ارائه نشده است. و بند ۸ سیاستهای کلی قانونگذاری که مقرر می دارد(تعیین 
وظایف دولت و مجلس در مورد تعداد وزرا و وظایف و اختیارات آنان وظایف قانونی رئیس جمهور موضوع اصل ۶۰ و ۱۲۴ 
قانون اساسی و هر گونه ادغام الحاق انتزاع و ایجاد سازمانهای اداری از طریق تصویب قانون.) رعایت نشده است. ۳-تبصره ۲ ماده 
واحده طرح به جهت الزام دولت به ارائه الیحه برای تغییرات وظایف وزارتخانه جدید ، با اصل ۷۴ قانون اساسی که مقرر می 
دارد(لوایح قانونی پس از از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم می شودو .....)مغایرت دارد. ۴- طرح مذکور به جهت داشتن 
بار مالی با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد.و تبصره ۳ ماده واحده طرح و رعایت بند(د) ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات 
کشوری و بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه کشورمورد اشاره در ماده واحده رافع مغایرت مذکور نیست. ۵-با توجه به 
اینکه طرح مذکور درصدد تاسیس وزارتخانه محیط زیست است این موضوع با بند ۱۰ سیاستهای کلی نظام اداری ابالغی مورخ 
۱۳۸۹/۱/۱۴ که چابک سازی متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیالت نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز اشاره دارد 

مغایرت دارد. ۶- با توجه به مطالب مطرح شده قانونگذاری ضروری به نظر نمی رسد.
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ب- سوابق قانونی

قوانین متعارض به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست -- منقح ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ مصوب: ۱۳۵۳/۰۳/۲۸

بخش های قانون: تمام متن

*****

سوابق به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۰۸ /۰۷ /۱۳۸۶ با اصالحات و الحاقات بعدی -- منقح ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ مصوب: 
۱۳۸۶/۰۷/۰۸

بخش های قانون: فصل چهارم ـ-ماده ۲۹ ـ**فصل چهارم ـ-ماده ۲۹ ـ-الف ـ**فصل چهارم ـ-ماده ۲۹ ـ-ب ـ**فصل چهارم 
ـ-ماده ۲۹ ـ-ج ـ**فصل چهارم ـ-ماده ۲۹ ـ-د ـ**فصل چهارم ـ-ماده ۲۹ ـ-هـ ـ**فصل چهارم ـ-ماده ۲۹ ـ-ی ـ**فصل 

چهارم ـ-ماده ۲۹ ـ-ط ـ

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 ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ مصوب: ۱۳۹۵/۱۲/۲۱

بخش های قانون: بخش ۶-ماده ۲۸**بخش ۶-ماده ۲۸-الف**بخش ۶-ماده ۲۸-الف-تبصره**بخش ۶-ماده ۲۸-ب**بخش 
۶-ماده ۲۸-پ**بخش ۶-ماده ۲۸-ت**بخش ۶-ماده ۲۸-ت-تبصره

عنوان قانون: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران ( ۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰ ) با اصالحات و الحاقات بعدی-- منقح 
۱۳۹۹/۸/۲۷ مصوب: ۱۳۸۹/۱۰/۲۵

بخش های قانون: فصل چهارم-ماده۵۳**فصل چهارم-ماده۵۳-تبصره۱**فصل چهارم-ماده۵۳-تبصره۲

عنوان قانون: سیاست های کلی محیط زیست مصوب ۲۶ /۰۸ /۱۳۹۴ -- منقح ۱۳۹۷/۴/۳ مصوب: ۱۳۹۴/۰۸/۲۶

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۲ همه پرسی -- منقح ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ مصوب: ۱۳۵۸/۰۹/۱۲

بخش های قانون: قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۲ /۰۹ /۱۳۵۸ با اصالحات و الحاقات بعد-فصل ششم-مبحث 
دوم - اختیارات و صالحیت مجلس شورای اسالمی (اصالحی ۰۶ /۰۵ /۱۳۶۸ )-اصل هفتاد و پنجم
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عنوان قانون: قانون هوای پاک مصوب: ۱۳۹۶/۰۴/۲۵

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون حفاظت از خاک مصوب: ۱۳۹۸/۰۳/۰۴

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: سیاستهای کلی نظام در خصوص منابع آب مصوب ۱۳۷۹,۱۱,۰۳==منقح ۱۳۹۹/۷/۹ مصوب: ۱۳۷۹/۱۱/۰۳

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: سیاست های کلی نظام اداری مصوب: ۱۳۸۹/۰۱/۱۴

بخش های قانون: ردیف۱۰

www.dotic.ir
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