
 قانون مدیریت پسماند
َض اظ ( 50)خْت تحمك انل پٌدبّن  -1هبزُ   َض حفظ هحیظ ظیؿت وك لبًَى اؾبؾی خوَْضی اؾالهی ایطاى ٍ ِث هٌظ

آثبض ظیبًجبض پؿوبًسّب ٍ هسیطیت ثْیٌِ آى ّب، ولِی ٍظاضتربًٍِ  ؾبظهبى ّب ٍ هَؾؿبت ٍ ًْبزّبی زٍلتیٍ  ًْبزّبی ػوَهی 
ؾؿبتٍ  اقربل حمیمی ٍ غیطزٍلتی  وِ قوَل لبًَى ثطآى ّب هؿتلعم شوط ًبم هی ثبقس ٍ ولِی قطوت ّب ٍ َه

   .هَظفٌس همطضاتٍ  ؾیبؾت ّبی همطض زض ایي لبًَى ضا ضػبیت ًوبیٌس حمَلی،
 

   :زاضای هؼبًی ظیط هی ثبقس ػجبضاتٍ  انغالحبتی وِ زض ایي لبًَى ِث وبض ضفتِ اؾت، -2هبزُ 

  ؾبظهبى حفبظت هحیظ ظیؿت: ؾبظهبى -الف

َض هؿتمین یب غیطهؿتمین حبنل اظ فؼبلیت ( غیط اظ فبضالة)ثِ هَاز خبهس، هبیغ ٍ گبظ  :پؿوبًس –ة  َز وِ ثِ ع گفتِ هی ق
ٍُ تمؿین هی قًَس. ظایس تلمی هی قَز  ، اًؿبى ثَزُ ٍ اظ ًظط تَلیس وٌٌسُ ح گط  : پؿوبًسّب ثِ ٌپ

سّبیی گفتِ هی قَز وِ ثِ نَضت هؼوَل اظ فؼبلیت ّبی ضٍظهطُ اًؿبى ّب زض قْطّب، ثِ ولیِ پؿوبً: پؿوبًسّبی ػبزی -1
 .ضٍؾتبّب ٍ ذبضج اظ آى ّب تَلیس هی قَز، اظ لجیل ظثبِل ّبی ذبًگیٍ  ًربلِ ّبی ؾبذتوبًی

ٍض ًبقی اظ ثیوبضؾتبى ّب، هطاوع (: ثیوبضؾتبًی)پؿوبًسّبی پعقىی  -2 ثْساقتی، ِث ولیِ پیكوبًسّبی ػفًَی ٍ ظیبى آ

ؾبیط پؿوبًسّبی ذغطًبن ثیوبضؾتبًی اظ قوَل . زضهبًی، آظهبیكگبُ ّبی تكریم عجیٍ  ؾبیط هطاوع هكبثِ گفتِ هی قَز
 .ایي تؼطیف ذبضج اؾت

اظ لجیل   ثِ ولیِ پؿوبًسّبیی گفتِ هی قَز وِ ثِ زلیل ثبال ثَزى حسالل، یىی اظ ذَال ذغطًبن،  :پؿوبًسّبی ٍیػُ -3
ایی، لبثلیت اًفدبض یب اقتؼبل، ذَضًسگی ٍ هكبِث آى ثِ هطالجت ٍیػُ ًیبظ زاقِت ثبقسٍ  آى زؾِت اظ ؾویت، ثیوبضی ظ

خع پؿوبًسّبی   پؿوبًسّبی پعقىی ٍ ًیع ثركی اظ پؿوبًسّبی ػبزی، نٌؼتی، وكبٍضظی وِ ًیبظ ثِ هسیطیت ذبل زاضًس،
ًَس  . ٍیػُ هحؿَة هی ق

َز اظ لجیل ثِ پؿوبًسّبی ًب  :پؿوبًسّبی وكبٍضظی -4 قی اظ فؼبلیت ّبی تَلیسی زض ثرف وكبٍضظی گفتِ هی ق
َض ٍ آثعیبى)القِ حیَاًبت  فضَالت،  . هحهَالت وكبٍضظی فبؾس یب غیطلبثل ههطف( زام، عی

  ثِ ولیِ پؿوبًسّبی ًبقی اظ فؼبلیت ّبی نٌؼتیٍ  هؼسًی ٍ پؿوبًسّبی پبالیكگبّی نٌبیغ گبظ،  :پؿوبًسّبی نٌؼتی -5

یطٍگبّی ٍ اهثبل آى گفِت هی قَز اظ لجیل ثطازُ ّب، ؾطضیعّب ٍ لدي ّبی نٌؼتیًفت ٍ پتط  . ٍقیوی ًٍ 

َلی اؾت وِ هؿئَل ثطًبهِ ضیعی، ؾبهبًسّی، هطالجت ٍ ػولیبت   :هسیطیت اخطایی پؿوبًس –ج  قرهیت حمیمی یب حم

ت، پطزاـظ ٍ زفغ پؿوبًسّب ٍ ّوچٌیي ، حول ٍ ًمل، ثبظیبف اخطایی هطثَط ِث تَلیس، خوغ آٍضی، شذیطُ ؾبظی، خساؾبظی
 . آهَظـ ٍ اعالع ضؾبًی زض ایي ظهیٌِ هی ثبقس

قْبی اظ ثیي ثطزى یب وبّف ذغطات ًبقی اظ پؿوبًسّب، اظ لجیل ثبظیبفت، زفي ثْساقتی، ظثبلِ ؾَظی : زفغ -1  ولیِ ٍض

 .ل زض ػولیبت زفغ گطززوِ هٌدط ثِ تؿْی  ولِی فطایٌسُ ّبی هىبًیىی، قیویبیی، ثیَلَغیىی  :پطزاظـ -2

 .اؾت -28/3/1353ههَة  –لبًَ حفبظت ٍ ثْؿبظی هحیظ ظیؿت ( 9)هٌظَض اظ آلَزگی، ّوبى تؼطیف همطض زض هبزُ  -ز

پؿوبًسّبی پعقىی ٍ ًیع ثركی اظ پؿوبًسّبی ػبزی، نٌؼتیٍ  وكبٍضظی وِ ًیبظ ِث هسیطیت ذبل زاضًس، خع  -1تجهطُ 

ًَس   .پؿوبًسّبی ٍیػُ هحؿَة هی ق



فْطؾت پؿوبًسّبی ٍیػُ اظ عطف ؾبظهبى، ثب ّوىبضی زؾتگبُ ّبی شیطثظ تؼییي ٍ ِث تهَیت قَضای ػبلی  -2تجهطُ 
س ضؾیس  . حفبظت هحیظ ظیؿت، ذَّا

َز هی ثبقٌس -3تجهطُ  اًیي ٍ همطضات هطثَط ِث ذ  .پؿوبًسّبی ٍیػُ پطتَظا، تبثغ َل

ترلِی چبُ ّبی خصثی فبضالة ذبًگی زض نَضتی وِ ذكه یب لدي ّبی حبنل اظ تهفیِ فبضالة ّبی قْطی ٍ  -4تجهطُ 
ٌس گطفت  . ون ضعَثت ثبقٌس، زض زؾتِ پؿوبًسّبی ػبزی لطاض ذَّا

 

هَؾؿِ اؾتبًساضز ٍ تحمیمبت نٌؼتی ایطاى هَظف اؾت ثب ّوىبضی ٍظاضت ثْساقت، زضهبى ٍ آهَظـ پعقىی ٍ  -3هبزُ 
ضز، اؾتبًساضز ویفیتٍ  ثْ ساقت هحهَالتٍ  هَاز ثبظیبفتی ٍ اؾتفبزُ ّبی هدبظ آى ّب ضا تْیِ ؾبیط زؾتگبُ ّب حؿت َه

 . ًوبیس

 

شیطثظ هَظفٌس خْت ثبظیبفت ٍ زفغ پؿوبًسّب، تساثیط الظم ضا ثِ تطتیجی وِ زض آییي ًبهِ ّبی   زؾتگُب ّبی اخطایی -4هبزُ 

س قس، اتربش ًوبیٌس َاضز ظیط ًیع ثبقسآییي ًبهِ اخطایی هصوَض هی . اخطایی ایي لبًَى هكرم ذَّا   :ثبیؿتی زض ثطگیطًسُ ه

َلیسٍ  ههطف، پؿوبًس ووتطی ایدبز ًوبیس    -1  . همطضات تٌظین قسُ هَخت گطزز تب ت

َلیسٍ  ههطف وبالّبیی وِ ثبظیبفت آى ّب ؾْل تط اؾت،    -2 َلیسٍ  ٍاضزات هحهَالتی  تؿْیالت الظم ثطای ت ن قَز ٍ ت فطّا

 . ّب هكىل تط اؾت، هحسٍز قَزوِ زفغ یب ثبظیبفت پؿوبًس آى 

 . زض تَلیس گؿتـط یبثس  تساثیطی اتربش قَز وِ اؾتفبزُ اظ هَاز اٍلِی ثبظیبفتی   -3

 . هؿیَلیت تبهیيٍ  پطزاذت ثركی اظ ّعیٌِ ّبی ثبظیبفت ثط ػْسُ تَلیس وٌٌسگبى هحهَالت لطاض گیطز   -4

 
ؼیبضّب ٍ ضَاثظ ٍظاضت ثْساقت، زضهبىٍ  آهَظـ تطتیجی اتربش هسیطیت ّبی اخطایی پؿوبًسّب، هَظفٌس ثطاؾبؼ ه -5هبزُ 

 . ًوبیٌس تب ؾالهت، ثْساقت ٍ ایوٌی ػَاهل اخطایی تحت ًظبضت آى ّب تبهیيٍ  تضویي قَز

 
ؾبظهبى نسا ٍ ؾیوبی خوَْضی اؾالهی ایطاى ٍ ؾبیط ضؾبًِ ّبیی وِ ًمف اعالع ضؾبًی زاضًس ٍ ّوچٌیي زؾتگبُ  -6هبزُ 

ـ، ّبی آهَظقیٍ  السام ٍ  خساؾبظی نحیح، خوغ آٍضیٍ  ثبظیبفت پؿوبًسّب،  فطٌّگی، هَظفٌس خْت اعالع ضؾبًی ٍ آهَظ
 . ثب ؾبظهبى ّب ٍ هؿیَلیي هطثَط ّوىبضی ًوبیٌس

َض ٍ ثْساقت، زضهبى ٍ آهَظـ پعقىی ثِ هٌظَض وبّف  –تجهطُ  ٍظاضتربًِ ّبی خْبز وكبٍضظی، نٌبیغ ٍ هؼبزى، وك
َلیس وٌٌسگبى، السام الظم ضا ثِ ػول آٍضًس پؿوبًسّبی وكبٍضظی، ؾتبییبى ٍ ت  . هَظفٌس ًؿجت ِث اعالع ضؾبًیٍ  آهَظـ ٍض

 
هسیطیت اخطایی ولِی پؿوبًسّب غیط اظ نٌؼتی ٍ ٍیػُ زض قْطّب ٍ ضٍؾتبّب ٍ حطین آى ّب ِث ػْسُ قْطزاضیٍ   -7هبزُ 

هسیطیت اخطایی . ب ثِ ػْسُ ثركساضی ّب هی ثبقسزّیبضی ّب ٍ زض ذبضج اظ حَظٍُ  ٍظبیف قْطزاضی ّب ٍ زّیبضی ّ

س ثَز ثِ ػْسُ قْطزاضی ّب،   زض نَضت تجسیل آى ِث پؿوبًس ػبزی. پؿوبًسّبی نٌؼتی ٍیػُ ثِ ػْسُ تَلیس وٌٌسُ ذَّا
س ثَز  . زّیبضی ّب ٍ ثركساضی ّب ذَّا

اًٌس توبم یب ثركی اظ ػولیبت هطثَط ِث خوغ  –تجهطُ  آٍضی، خساؾبظیٍ  زفغ پؿوبًسّب ضا ثِ هسیطیت ّبی اخطایی هی َت
َلی ٍاگصاض ًوبیٌس  . اقربل حمیمیٍ  حم

 

پؿوبًس ثب تؼطفِ ای وِ عجك   هسیطیت اخطایی هی تَاًس ّعیٌِ ّبی هسیطیت پؿوبًسّب ضا اظ تَلیس وٌٌسُ -8هبزُ 
بی اؾالهی ثط حؿت ًَع پؿوبًس تؼییي هی قَز، زضیبفت ً ؾظ قَضّا ٍظاضت وكَض َت وَزُ ٍ فمظ نطف ّعیٌِ زؾتَضالؼول 



 . ّبی هسیطیت پؿوبًس ًوبیس
 

َض ثب ّوبٌّگی ؾبظهبى، هَظف اؾت ثطًبهِ ضیعیٍ  تساثیط الظم ثطای خساؾبظی پؿوبًسّبی ػبزی ضا ِث  -9هبزُ  ٍظاضت وك

ٍیي ًوبیس زض ایي لبًَى هَظفٌس ( 7)هسیطیت ّبی اخطایی هٌسضج زض هبزُ . ػول آٍضزٍُ  ثطًبهِ ظهبى ثٌسی آى ضا تس
چبضچَة ثطًبهِ فَق ٍ زض هْلتی وِ زض آییي ًبهِ اخطایی ایي لبًَى، پیف ثیٌی هی قَز، ولیِ پؿوبًسّبی ػبزی ضا ثِ 

 . نَضت تفىیه قسُ خوغ آٍضی، ثبظیبفت یب زفي ًوبیٌس

 
ًَى، ٍظاضت وكَض هَظف اؾت زض اخطای ٍظبیف هٌسضج زض ایي لبًَى، ظطف هست قف هبُ پؽ اظ تهَیت ایي لب -10هبزُ 

َضالؼول تكىیالتٍ  ؾبهبًسّی هسیطیت اخطایی پؿوبًسّب زض قْطزاضی ّب، زّیبضی ّب ٍ ثركساضی ّب  ًؿجت ِث تِْی زؾت

 . السام ًوبیس
 

، (زض هَضز پؿوبًسّبی پعقىی)ؾبظهبى هَظف اؾت ثب ّوىبضی ٍظاضتربًِ ّبی ثْساقت، زضهبى ٍ آهَظـ پعقىی  -11هبزُ 

  (زض هَضز پؿوبًسّبی وكبٍضظی)، خْبز وكبٍضظی  (ض هَضز پؿوبًسّبی نٌؼتیٍ  هؼسًیز)نٌبیغٍ  هؼبزى، ًیطٍٍ  ًفت 

َضای ػبلی حفبظت هحیظ ظیؿت ٍیي ٍ زض ق ثِ تهَیت   ضَاثظٍ  ضٍقْبی هطثَط ثِ هسیطیت اخطایی پؿوبًسّب ضا تس

ظبضت ثط اخطای ضَاثظٍ  ضٍقْبی ههَة ّؿتٌس َض هؿئَلً   . ثطؾبًس، ٍظاضتربًِ ّبی هصو
 

َض ثب ّوبٌّگی ؾبظهبى ٍ ٍظاضت خْبز  -12 هبزُ هحل ّبی زفي پؿوبًسّب ثطاؾبؼ ضَاثظ ظیؿت هحیغی تَؾظ ٍظاضت وك

س قس  . وكبٍضظی تؼییي ذَّا
هٌبعك هٌبؾجی ضا ثطای زفغ   قَضای ػبلی قْطؾبظیٍ  هؼوبضی هَظف اؾت زض عطحْبی ًبحِی ای خبهغ، -1تجهطُ 

 .پؿوبًسّب زض ًظط ثگیطز

ایدبز ٍ ثْطُ ثطزاضی اظ هحل ّبی زفغ   تؿْیالتٍ  اهىبًبت الظم ضا خْت  وكَض هَظف اؾت اػتجبضات، ٍظاضت -2تجهطُ 
ن ًوبیس  . پؿوبًسّب ضاؾب یب تَؾظ ثرف ذهَنی فطّا

 

ـ، -13هبزُ  اؾتفبزُ ٍ   هرلَط وطزى پؿوبًسّبی پعقىی ثب ؾبیط پؿوبًسّب ٍ ترلیٍِ  پرف آى ّب زض هحیظ ٍ یب فطٍ
ًَ  . ع پؿوبًسّب هوٌَع اؾتثبظیبفت ایي 

 

ؿیَى   ًمل ٍ اًتمبل ثطٍى هطظی -14هبزُ  ؿیَى ثبظلٍ  ثب ًظبضت هطخغ هلی وًٌَا پؿوبًسّبی ٍیػُ تبثغ همطضات وًٌَا
س ثَز س ثَز. ذَّا  . ًملٍ  اًتمبل زضٍى هطظی پؿوبًسّبی ٍیػُ تبثغ آییي ًبهِ اخطایی ههَة ّیبت ٍظیطاى ذَّا

 

زؾتِ اظ پؿوبًسّبیی وِ زاضای یىی اظ ٍیػگی ّبی پؿوبًسّبی ٍیػُ ًیع هی ثبقٌس، هَظفٌس تَلیس وٌٌسگبى آى  -15هبزُ 

ثب ثْیٌِ ؾبظی فطآیٌس ٍ ثبظیبثی، پؿوبًسّبی ذَز ضا ِث حسالل ثطؾبًٌس ٍ زض هَاضزی وِ حسٍز هدبظ زض آییي ًبهِ اخطایی 
 . ایي لبًَى پیف ثیٌی قسُ اؾت، زض حس هدبظ، ًگْساضًس

 

ٍض ترلیِ پؿوبًسّب زض هحیظ ثط عجك ًگْ -16هبزُ  ساضی، هرلَط وطزى، خوغ آٍضی، حول ٍ ًمل، ذطیسٍ  فطٍـ، زفغ، نس

س ثَز لضبیی ثِ خعای   زض غیط ایي نَضت اقربل هترلف ثِ حىن هطاخغ. همطضات ایي لبًَى ٍ آییي ًبهِ اخطایی آى ذَّا

ضیبل ٍ ثطای ؾبیط ( 100000000)تب یىهس هیلیَى  ضیبل( 500000)ًمسی زض ثبض اٍل پؿوبًسّبی ػبزی اظ پبًهس ّعاض 



ضیبلٍ  زض نَضت تىطاض، ّط ثبض زٍ ثطاثط هدبظات ( 100000000)ضیبل تب یىهس هیلیَى ( 2000000)پؿوبًسّب اظ زٍ هیلیَى 
 . لجلی زض ایي هُب هحىَم هی قًَس

ضیبل ٍ زض   (100000000)یىهس هیلیَى  ضیبل تب  (2000000)ثِ خعای ًمسی اظ زٍ هیلیَى   (13)هترلفیي اظ حىن هبزُ 

َضت تىطاض هدسز ّط ثبض ثِ زٍ ثطاثط هدبظات ثبض لجل هحىَم هی قًَس  .نَضت تىطاض ِث زٍ ثطاثط حساوثط هدبظات ٍ زض ن
 

ایي لبًَى هَظفٌس پؿوبًسّبی هكوَل وٌَاًؿیَى ثبظل ضا ثِ وكَض هجسا اػبزٍُ  یب   (14)هربلفیي اظ حىن هبزُ  -17هبزُ 

ظط ؾبظهبى  زض ثب ّعیٌِ   (هطخغ هلی وٌَاًؿیَى هصوَض زض ایطاى)نَضت اهىبى هؼسٍم وطزى زض زاذل تحت ًظبضت ٍ عجكً 

ٌس قس  (16)زض غیط ایي نَضت ثِ هدبظات ّبی همطض زض هبزُ . ذَز ثِ ًحَ هٌبؾت زفغ ًوبیٌس  . هحىَم ذَّا

 
ظاضت ثْساقت،ذغط فَضی ثطای هحیظٍ  اًؿب زض قطایغی وِ آلَزگی، -18هبزُ  زضهبى ٍ آهَظـ  ى زاضز، ثب اذغبض ؾبظهبى ٍٍ 

پعقىی، هترلفیي ٍ ػبهلیي آلَزگی هَظفٌس فَضا الساهبتی ضا وِ هٌدط ِث ثطٍظ آلَزگیٍ  ترطیت هحیظ ظیؿت هی قَز 

َضت اؾتٌىبف، هطخغ لضبیی ذبض. ٍ پبوؿبظی هحیظ ًوبیٌس  هتَلف ًوَزٍُ  ثالفبنلِ هجبزضت ثِ ضفغ آلَزگی ج اظ زض ن

ضَع ضؾیسگی ٍ هترلفیي ٍ ػبهلیي ضا ػالٍُ ثط پطزاذت خطیوِ تؼییي قسُ، هلعم ثِ ضفغ آلَزگیٍ  پبوؿبظی   ًَثت ثِ َه
س ًوَز  .ذَّا

 

َض، هطخغ لضبیی هطتىجیي ضا ػالٍُ ثط پطزاذت خطیوِ -19هبزُ  ثِ ًفغ نٌسٍق زٍلت، ثِ  زض توبم خطاین اضتىبثی هصو

س ًوَز جطاى ذؿبضت ٍاضزُ، ثٌب ثِ زضذَاؾتذؿبضت ِث اقربل ٍ یب خ پطزاذت  . زؾتگبُ هؿئَل هحىَم ذَّا

 
ذَزضٍّبی ترلیِ وٌٌسُ پؿوبًس زض اهبوي غیطهدبظ، ػالٍُ ثط هدبظات ّبی هصوَض، ثِ یه تب زُ ّفِت تَلیف  -20هبزُ 

ٌس قس  . هحىَم ذَّا

َلیف هحىَم هی قًَس زض نَضتی وِ هحل ترلیِ، هؼبثطػوَهی، قْطی ٍ ثیي قْطی ثبقس، ِث –تجهطُ   . حساوثط هیعاى ت
 

اضیع ٍ ّوِ ؾبِل -21هبزُ  َُ ٍاضیعی اظ   زضآهس حبنل اظ خطاین ایي لبًَى ثِ حؿبة ذعاًِ زاضی ول وكَضٍ  هؼبزل ٍخ

َزخِ ؾٌَاتی  هحل زض اذتیبض زؾتگبُ ّبیی وِ زض آییي ًبهِ   پیف ثیٌی هی قَز،  اػتجبضات ضزیف ذبنی وِ زض لَاًیي ث
ـ، فطٌّگ ؾبظی، اعالع ضؾبًی ٍ ضفغ آلَزگی ًبقی اخطایی  س گطفت تب نطف آهَظ ٌس قس، لطاض ذَّا ایي لبًَى تؼییي ذَّا

 . اظ پؿوبًسّب، حفبظت اظ هحیظ ظیؿت ٍ تبهیي اهىبًبت الظم زض خْت اخطای ایي لبًَى گطزز
 

یط زؾتگبُ ّبی اخطایی شیطثظ حساوثط آییي ًبهِ اخطایی ایي لبًَى تَؾظ ؾبظهبى ثب ّوىبضی ٍظاضت وكَض ٍ ؾب -22هبزُ 

 . ظطف هست قف هبُ تِْی ٍ ثِ تهَیت ّیبت ٍظیطاى هی ضؾس
 

ِ . ًظبضتٍ  هؿیَلیت حؿي اخطای ایي لبًَى ثط ػْسُ ؾبظهبى هی ثبقس -23هسُ  ق هكتول ثط ثیؿتٍ  ؾِ هبزُ ًٍ  لبًَى َف

  ٍ ؾیهس ٍ ّكتبز ٍ ؾِ هدلؽ قَضای اؾالهی اضزیجْكت هُب یىْعاض  زض خلؿِ ػلٌی ضٍظ یىكٌِج هَضخ ثیؿتن  تجهطُ

 .ثِ تبییس قَضای ًگْجبى ضؾیسُ اؾت  9/3/1383  تهَیت ٍ زض تبضید

  
َضای اؾالهی -غالهؼلی حساز ػبزل  ضییؽ هدلؽ ق


