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حجت االسالم والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
عطف به نامه شماره  ۱۴۴۷۸۶۱۳۱۱۱مورخ  ۴۳۷۱۶۱۶۲در اجرای اصل یکصلد و بیسلت و سلوم ( )۴۸۳قلانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران قانون حفاظت ،احیاء و مدیریت تاالب های کشور که با عنوان الیحه به مجلس
شورای اسالمی تقدیم گردیده بود ،با تصلویب در جلسه علنلی روز دوشلنهه ملورخ  ۴۳۷/۶۸۶۱و تأییلد شلورای
محترم نگههان ،به پیوست ابالغ می گردد.
رئیس مجلس شورای اسالمی ل علی الریجانی
شماره۸۱۷۱۲

۴۳۷/۶۳۶۱

سازمان حفاظت محیط زیست
در اجرای اص یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به پیوست «قانون حفاظلت ،احیلاء و
مدیریت تاالب های کشور» که در جلسه علنی روز دوشنهه مورخ چهارم اردیههشت ماه یکهزار و سیصد و نلود و
شش مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ  ۴۳۷/۶۸۶۴۳به تأیید شورای نگههان رسیده و طی نامله شلماره
 ۷۸۶۴۱/۲۹مورخ  ۴۳۷/۶۸۶۳۱مجلس شورای اسالمی واص گردیده ،جهت اجرا ابالغ می گردد.
رئیس جمهور ل حسن روحانی
قانون حفاظت ،احیاء و مدیریت تاالب های کشور
ماده۴ل هرگونه بهره برداری و اقدامی که منجر به تخریب و آلودگی غیرقاب جهران تاالب ها گردد ،ممنوع است.
مرجع تشخیص تخریب و آلودگی غیرقاب جهران ،سازمان حفاظت محیط زیست ملی باشلد کله در ایلن قلانون
سازمان نامیده می شود.

تهصره ل آیین نامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقاب جهران تاالب ها حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ
ابالغ این قانون توسط سازمان تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد تا مهنای عم سازمان مذکور و
تمامی مراجع ذی ربط قرار گیرد .این آیین نامه باید متضمن حفظ و احیاء تاالب های کشور باشد.
ماده۸ل سازمان مکلف است نیاز آبی زیست محیطی تاالب ها را تعیین و وزارت نیرو مکلف است ضمن تلدوین و
اجرای برنامه مدون نسهت به تخصیص و تأمین آن اقدام نماید.
ماده۳ل واردکردن گونه های گیاهی و جانوری غیربومی مضر به تاالب ها ممنوع می باشلد .فهرسلت گونله هلای
مذکور توسط سازمان تعیین و هر دوسال یک بار بازنگری و منتشر می شود.
ماده۱ل اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف از احکام این قانون و مقررات مصوب پس از اقامه دعوا توسط سازمان،
عالوه بر توقف فعالیت و جهران خسارات وارده ،حسب تشلخیص مرجع قضائی به پرداخت جریمه به میزان سه تا
پنج برابر خسارات وارده و در صورت تکرار ،عالوه بر جهران خسارات به پرداخت جریمه به میزان شش تا هشلت
برابر خسارات وارده محکوم می شوند.
تهصره۴ل درآمدهای ناشی از اجرای وصول جریمه ها و خسارات موضوع این قانون طی ردیف درآملدی جداگانله
که در قانون بودجه هر سال مشخص می شود ،به حساب خزانه داری ک کشور واریز و معادل صددرصد()۴۱۱۱
آن با پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی به منظور جهران خسارت وارده و حفاظت ،احیاء و مدیریت تلاالب هلا
در اختیار صندوق ملی محیط زیست قرار می گیرد.
تهصره۸ل سازمان در اجرای این قانون ،از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشد.
ماده ۱ل دولت مکلف است اعتهارات مورد نیاز برای اجرای طرحهای الزم جهت تحقل اهلداف ایلن قلانون را در
بودجه های سنواتی سالیانه دستگاههای ذی ربط پیش بینی نماید.
قانون فوق مشتم بر پنج ماده و سه تهصره در جلسه علنی روز دوشنهه مورخ چهارم اردیههشلت ملاه یکهلزار و
سیصد و نود و شش مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ  ۴۳۷/۶۸۶۴۳به تأیید شورای نگههان رسید.
رئیس مجلس شورای اسالمی ل علی الریجانی

