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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۳۶ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
علیرغم اهمیت حوزه اجتماعی و تاثیر آن بر سرنوشت حیات یک جامعه و همچنین نقش محوری خانواده به 
عنوان مهم ترین رکن جامعه ایران و نقش تعیین کننده و سرنوشت ساز جوانان در ساختن آینده کشور متولی 
مشخصی برای حوزه های اجتماعی و خانواده ئر کشور وجود ندارد و با ادغام سازمان ملی جوانان در سازمان 
تربیت بدنی حداقل اثرگذاری این سازمان تحت الشعاع حوزه های متعدد و پراکنده ورزش و تربیت بدنی 

قرار گرفته است. 

کاهش سرمایه و اعتماد اجتماعی در کشور، انجام اقدامات متعدد برای لطمه زدن به امید اجتماعی و هویت 
ملی در کنار رشد فزاینده برخی آسیب های اجتماعی از جمله حاشیه نشینی، تکدی گری و سرقت و همچنین 
کاهش شدید نرخ باروری و زاد و ولد در کشور در کنار کاهش ازدواج نیازمند اتخاذ و ایجاد یک مرکز 

قدرتمند و متمرکز در حوزه های اجتماعی برای اعمال حاکمیت و انجام اقدامات الزم است. 

با توجه به ضرورت ایجاد یک متولی واحد و مشخص برای این حوزه وزارت امور اجتماعی، خانواده و 
جوانان به شرح زیر تشکیل می شود. 

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
احمد نادری - مصطفی نخعی - سیدعلی یزدی خواه - رضا آریان پور - سیدمحمد مولوی - حسن 
نوروزی - مجید نصیرائی - رحمت اله نوروزی - جعفر قادری - مالک شریعتی نیاسر - حسین حق 
وردی - روح اله ایزدخواه - احمد محرم زاده یخفروزان - سیدمحسن دهنوی - احسان ارکانی - 
رمضانعلی سنگدوینی - علی اکبر کریمی - سیدجواد حسینی کیا - مهرداد ویس کرمی - کیوان مرادیان 
کوچکسرائی - فرهاد طهماسبی - عباس گلرو - حسینعلی حاجی دلیگانی - ابراهیم عزیزی شیراز - علی 
اصغر عنابستانی - حسین محمدصالحی دارانی - موسی احمدی - بهروز محبی نجم آبادی - علیرضا 
سلیمی - مجتبی بخشی پور - جواد نیک بین - یعقوب رضازاده - علی اکبر علیزاده برمی - عبدالجالل 

ایری - رسول فرخی میکال - علیرضا زندیان 
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عنوان طرح:
طرح تشکیل وزارت امور اجتماعی، خانواده و جوانان

تشکیل وزارت امور اجتماعی، خانواده و جوانان
ماده واحد: : از تاریخ تصویب این قانون، سازمان بهزیستی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، 
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان و سازمان اجتماعی 
وزارت کشور با یکدیگر ادغام و با تمامی اختیارات و 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 امور اجتماعی، 

خانواد ه و جوانان تبدیل می شود.
تبصره ۱- : کلیه امکانات، اموال و نیروی انسانی سازمان ها و نهادهای مزبور در اختیار وزارتخانه جدید قرار 

می کیرد.
تبصره ۲ : شرح وظایف این وزارتخانه مطابق قوانین مورد عمل سازمان مذکور خواهد بود و دولت موظف است تغییرات در 

شرح وظایف وزارتخانه جدید را حداکثر ظرف مدت یکسال برای تصویب به مجلس شورای اسالمی  ارائه کند.
تبصره ۳ : هرگونه افزایش نیروی انسانی، امکانات و بار مالی برای وزارتخانه موضوع این ماده واحد 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 وزارت امور اجتماعی، خانواده و جوانان 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/الیحه تقدیمی از نظر اصل ۷۵ قانون اساسی: طرح تشکیل وزارت امور اجتماعی، خانواد ه و جوانان» از 
این حیث که موجب ایجاد تشکیالت اداری و پستهای جدید سازمانی است، بار مالی دارد و با اصل هفتاد و پنجم قانون 

اساسی، مغایر است. 

در رابطه با طرح/الیحه تقدیمی با قانون برنامه: در طرح تشکیل وزارت امور اجتماعی، خانواد ه و جوانان انحالل و ادغام 
معاونتهای ریاست جمهوری از این حیث که منوط به تصویب شورای عالی اداری است با بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه 

ششم توسعه مغایر می باشد. 
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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- ۱ـ این طرح به دلیل گسترش ساختار دولت مغایر بند(۱۰) سیاستهای کلی نظام اداری مصوب ۱۴/۱/۱۳۸۹ است که بر چابک 
سازی تشکیالت نظام اداری تأکید دارد. ۲ـ این طرح به دلیل افزایش هزینه های عمومی دولت مغایر بند(۱۶) سیاستهای کلی 
اقتصاد مقاومتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۹۲ است که بر صرفه جویی در هزینه های عمومی دولت با حذف دستگاههای غیرضرور تأکید 
دارد. ۳ـ علی رغم پیش بینی رعایت بند الف ماده ۲۸ برنامه پنجساله ششم توسعه ولی در واقع تحقق این طرح، باعث افزایش 

هزینه های دولت می شود و نافی مغایرت با این بند و اصل ۷۵ قانون اساسی نخواهد بود 

ب- سوابق قانونی

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 تأسیس سازمان تربیت بدنی ایران مصوب ۱۳۵۰.۳.۲۳==منقح ۱۳۹۹/۶/۲۳ مصوب: ۱۳۵۰/۰۳/۲۳

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون تبدیل سازمانهای تربیت بدنی و ملی جوانان به وزارت ورزش و جوانان مصوب: ۱۳۸۹/۱۰/۱۲

بخش های قانون: تمام متن
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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: 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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