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طرح نمایندگان

██ عادی  ☐ یک فوریتی  ☐ دو فوریتی  ☐ سه فوریتی

                  

اين طرح در جلسه علني شماره  ۲۰  مورخ   ۱۳۹۹/۵/۲۶  مجلس شورای اسالمی

 به صورت                                   مطرح گردید و به صورت                               اعالم وصول گردید.

دبير هيأت رئيسه
امضا

طرح اصالح آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی

معاونت قوانين؛ بررسي و اظهارنظر نماييد.       
دبير هيأت رئيسه

امضا

دوره: یازدهم
شماره چاپ: 

شماره ثبت: ۱۵۱

تذکر: اعالم وصول این طرح در اجرای ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور 
مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ پس از اخذ نظر معاونت قوانین و در صورت عدم مغایرت آن با مواد آیین 

نامه داخلی مجلس شورای اسالمی امکان پذیر خواهد بود.

عادی██

یک فوریتی☐

دو فوریتی☐

سه فوریتی☐

عادی██

یک فوریتی☐

دو فوریتی☐

سه فوریتی☐
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باسمه تعالي

معاونت قوانين

به منظور بررسي تقاضاي فوريت طرح در صحن علني توزيع شود.

تاريخ ۱۳۹۹/۴/۱۵ ساعت ۹:۲۲

دبير هيأت رئيسه
امضا
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باسمه تعالي

رئيس محترم مجلس شوراي اسالمي 

احتراماً، طرح ذيل كه به امضا ۴۶ نفر از نمايندگان رسيده است جهت طي 
مراحل قانوني تقديم ميگردد.

مقدمه(داليل توجيهي):

  

ضرورت کار آماده سازی مجلس و اطمینان نسبت به قانون گذاری صحیح و صحت قانون گذاری ایجاب می 
کنند تا ابهام از تجربیات گذشته نسبت به اصالح آیین نامه اقدام شود.

باستناد به تجربیات نمایندگان پیشنهادات ذیل تقدیم می گردد. 
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عنوان طرح

 موضوع طرح

طرح اصالح آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی
ماده ۱

يک تبصره به شرح ذيل به ماده ... اضافه مي شود:

تبصره– مشاوران کميسيون بايد حداقل مدرک کارشناسي ارشد، چهار سال سابقه 
اجرايي در دستگاههاي اجرايي و يا مجلس داشته و يا عضو هيأت علمي دانشگاه 
باشند. رشته تحصيلي مشاوران کميسيون ها بايد مرتبط با وظايف کميسيون مربوطه 

باشد

ماده ۲
يک تبصره به ماده ۱۱۱ به شرح ذيل اضافه مي شود:

تبصره ۲- ترتيب اولويت صحبت به صورت الکترونيکي و با قيد قرعه، يک دقيقه پس 
از شروع صحبت از بين افراد ثبت نام شده مشخص مي شود.

ماده ۳
يک تبصره به ماده ۱۹۴ به شرح ذيل اضافه مي شود:

تبصره: اخطار قانون اساسي و تذکر آيين نامه اي خارج از موضوع در زمان رسيدگي به 
طرح ها و يا لوايح، اجازه طرح ندارد. هيأت رئيسه مکلف است خارج از اين زمان، 

طرح اصالح آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی
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فرصتي را براي استماع اخطار قانون اساسي و يا تذکر آيين نامه اي خارج از موضوع 
طرح ها و يا لوايح در دستور، مشخص نمايد

ماده ۴
عبارت "در صورت قانع نشدن نماينده" از پاراگراف اول ماده ۲۰۸ حذف مي شود

ماده ۵
يک پاراگراف به شرح ذيل به بند الف ماده ۱۴۹ اضافه مي شود:

 قبل از شروع صحبت موافقين و مخالفين کليات طرح، در صورتي که نماينده دولت، 
طرح مطرح شده را مغاير با اصل ۷۵ اعالم کند، نماينده دولت و سخنگوي کميسيون 
هر کدام به مدت ۵ دقيقه داليل خود را در مغايرت و عدم مغايرت با اين اصل بيان 
کرده و سپس راي گيري به عمل مي آيد. در صورت تأييد مغايرت با اصل ۷۵، طرح از 
دستور کار مجلس خارج شده، در غير اين صورت به مخالفين و موافقين کليات طرح 

وقت صحبت داده مي شود.

ماده ۶
يک تبصره به شرح ذيل به ماده ... اضافه مي شود:

تبصره: دولت و نمايندگان در ارائه لوايح و طرح هاي خود به مجلس شوراي اسالمي 
مکلفند از ايجاد عنوان جديد قانوني خودداري کرده و لوايح و طرح هاي خود را تحت 
عنوان اصالح و يا الحاق موادي به قوانين موجود تعريف نمايند. در مواردي که موضوع 
طرح و يا اليحه هيچ سابقه قانوني ندارد و يا براي تعريف عنوان جديد قانوني، استدالل 

قوي وجود دارد، نيازي به رعايت اين قاعده وجود ندارد.

ماده ۷
يک تبصره به به شرح ذيل به ماده ... اضافه مي شود:

تبصره: رياست ديوان محاسبات مکلف است پس از ارائه گزارش تفريغ بودجه به 
مجلس شوراي اسالمي، کليه ايرادها و اشکاالت قانوني موجود را در قالب موادها، 
تبصره ها و بندها همراه با محل درج آنها در قوانين به صورت مکتوب در اختيار 
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نمايندگان قرار دهد. نمايندگان مي توانند تمام و يا بخشي از پيشنهادهاي مطرح شده 
در قوانين بودجه را در قالب طرح به مجلس شوراي اسالمي ارائه دهند

ماده ۸
يک تبصره به شرح ذيل به ماده ... اضافه مي شود:

تبصره- هيات رئيسه مجلس موظف است به گونه اي برنامه ريزي نمايد که در پايان 
مدت قانوني نطق، تريبون بصورت خودکار قطع شود. وصل مجدد تريبون ممنوع است

ماده ۹

ماده ۱۰
يک تبصره به شرح ذيل به ماده ... اضافه مي شود:

تبصره- تقاضاي تحقيق و تفحص در صورتي پذيرفته مي شود که حداقل داراي ۱۰ امضاء 
در موارد ملي و ۵ امضاء در موارد منطقه اي به تشخيص هيات رئيسه مجلس باشد. 
در صورت عدم تصويب کميسيون، موضوع بايگاني مي شود مگر آنکه حداقل به تعداد 
نصاب تعيين شده، طراحان تقاضاي رسيدگي در صحن مجلس را بنمايند و در 

کميسيون يک سوم اعضاي حاضر به آن راي داده باشند

ماده ۱۱-
يک تبصره به شرح ذيل به ماده ... اضافه مي شود:

تبصره-  در حالتي که زمان مشخصي در متن قانون مشخص نشده باشد، دولت و وزراي 
دولت مکلفند ظرف مدت ۲ ماه آئين نامه و يا دستور العمل هاي تکليف شده را تدوين، 
تصويب و ابالغ نمايند. در صورتيکه دولت نسبت به ابالغ آئين نامه تکليف شده در 
مهلت مقرر اقدام ننمايد، تکليف تدوين، تصويب و ابالغ آئين نامه متوجه وزير مربوطه 
مي شود. درصورتيکه وزير مربوطه نيز با سپري شدن يکماه به وکالت از دولت و يا به 
عنوان وظيفه تکليف شده براي خودش نسبت به انجام تکليف اقدام ننمايد، با رعايت 
اصل ... قانون اساسي مورد مواخذه، تذکر، سوال و يا استيضاح نمايندگان قرار گرفته و 
کميسيون اصلي رسيدگي به طرح و يا اليحه مکلف است بجاي دولت و يا وزير ذيربط، 
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ظرف مدت يکماه نسبت به تدوين، تصويب و ابالغ آئين نامه و يا دستور العمل اقدام 
نمايد

ماده ۱۲
يک تبصره به شرح ذيل به ماده ... اضافه مي شود:

تبصره- استنکاف از اجراي قانون براي مجري در هر سطحي از سطوح اجرايي پس از 
انتشار در روزنامه رسمي جمهوري اسالمي و يا زمان تعيين شده در قانون به بهانه هاي 

غيرقابل قبول جرم است و مستنکف برابر قانون مجازات اسالمي مجازات خواهد شد.
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زمان امضا حوزه انتخابیه نام و نام خانوادگی ردی
ف

 ۱۳۹۹/۰۴/۰۹
۱۲:۳۶:۰۲ ب.ظ

شیراز و زرقان جعفر قادری - ۱۱۱۹۴ ۱

 ۱۳۹۹/۰۴/۱۰
۱۱:۲۶:۳۷ ق.ظ

صومعه سرا سیدکاظم دلخوش اباتری 
۱۱۰۹۸ - ۲

 ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۷:۵۵:۴۱ ق.ظ

شهر بابک مصطفی رضاحسینی قطب 
آبادی - ۱۱۱۲۰ ۳

 ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۸:۱۰:۲۰ ق.ظ

رودبار مهرداد گودرزوندچگینی 
۱۱۲۱۰ - ۴

 ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۸:۲۱:۳۰ ق.ظ

قروه و دهگالن پرویز اوسطی - ۱۱۰۳۲ ۵

 ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۸:۲۲:۰۹ ق.ظ

یزد، اشکذر و بخش ندوشن 
و دهستان سورک

محمدصالح جوکار - 
۱۱۰۶۴ ۶

 ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۸:۲۴:۵۱ ق.ظ

قزوین، آبیک و البرز فاطمه محمدبیگی - 
۱۱۲۲۴ ۷

 ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۸:۲۷:۲۹ ق.ظ

نیشابور و فیروزه احسان ارکانی - ۱۱۰۲۱ ۸

 ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۸:۲۸:۲۱ ق.ظ

هاشمی - ۱۱۱۹۸سیدامیرحسین قاضی زاده مشهد و کالت ۹

 ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۸:۳۲:۵۲ ق.ظ

مرودشت، ارسنجان و 
پاسارگاد

جالل رشیدی کوچی - 
۱۱۱۱۶ ۱۰

 ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۸:۴۰:۰۱ ق.ظ

سنندج، دیواندره و 
کامیاران

سیدمهدی فرشادان - 
۱۱۱۸۷ ۱۱

 ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۸:۴۷:۱۶ ق.ظ

رشت جبار کوچکی نژادارم 
ساداتی - ۱۱۲۰۷ ۱۲

 ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۹:۰۶:۵۷ ق.ظ

شیراز و زرقان ابراهیم عزیزی - ۱۱۱۷۰ ۱۳

 ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۹:۱۶:۲۲ ق.ظ

آباده، بوانات، خرم بید 
و سرچهان رحیم زارع - ۱۱۱۲۷ ۱۴

 ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۹:۲۲:۰۷ ق.ظ

نهاوند علیرضا شهبازی - ۱۱۱۵۴ ۱۵

 ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۹:۲۳:۳۵ ق.ظ

خمینی شهر محمدتقی نقدعلی - 
۱۱۲۶۴ ۱۶

 ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۹:۲۵:۲۰ ق.ظ

زاهدان حسینعلی شهریاری - 
۱۱۱۵۵ ۱۷

 ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۹:۳۱:۱۹ ق.ظ

سنقر سیدجواد حسینی کیا - 
۱۱۰۸۳ ۱۸

 ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۹:۵۴:۴۵ ق.ظ

آمل رضا حاجی پور - ۱۱۰۶۹ ۱۹

 ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۹:۵۵:۱۱ ق.ظ

کنگان، دیر، جم و 
عسلویه موسی احمدی - ۱۱۰۱۸ ۲۰

 ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۱۰:۰۴:۳۷ ق.ظ

- ۱۱۰۷۱انور حبیب زاده بوکانی بوکان ۲۱

 ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۱۰:۰۴:۵۹ ق.ظ

تهران، ری، شمیرانات، 
اسالمشهر و پردیس علی خضریان - ۱۱۰۹۴ ۲۲

 ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۱۰:۱۰:۴۳ ق.ظ

پاکدشت فرهاد بشیری - ۱۱۰۴۲ ۲۳

Instagram.com/dotic.ir

http://instagram.com/dotic.ir


 ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۱۰:۳۸:۴۶ ق.ظ

فسا حجت اله فیروزی - 
۱۱۱۹۲ ۲۴

 ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۱۰:۴۰:۳۴ ق.ظ

سبزوار، جفتای، جوین، 
خوشاب و داورزن

بهروز محبی نجم آبادی 
۱۱۲۲۰ - ۲۵

 ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۱۱:۰۹:۱۷ ق.ظ

زنجان و طارم مصطفی طاهری - ۱۱۱۶۲ ۲۶

 ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۱۱:۲۸:۵۷ ق.ظ

اردبیل، نمین، نیر و 
سرعین صدیف بدری - ۱۱۰۴۰ ۲۷

 ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۱۱:۳۱:۵۴ ق.ظ

مالیر احد آزادی خواه - 
۱۱۰۰۵ ۲۸

 ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۱۱:۴۷:۰۹ ق.ظ

رباط کریم و بهارستان حسن نوروزی - ۱۱۲۶۶ ۲۹

 ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۱۱:۵۱:۱۰ ق.ظ

مشهد و کالت محمدحسین حسین زاده 
بحرینی - ۱۱۰۷۸ ۳۰

 ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۱۱:۵۳:۲۴ ق.ظ

تهران، ری، شمیرانات، 
اسالمشهر و پردیس

سیدعلی یزدی خواه - 
۱۱۲۷۶ ۳۱

 ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۱۲:۰۴:۲۲ ب.ظ

اقلید مسلم صالحی - ۱۱۱۵۷ ۳۲

 ۱۳۹۹/۰۴/۱۸
۸:۳۶:۰۸ ق.ظ

آبادان سیدمحمد مولوی - ۱۱۲۵۰ ۳۳

 ۱۳۹۹/۰۴/۱۸
۹:۳۰:۵۳ ق.ظ

مشهد و کالت جواد کریمی قدوسی - 
۱۱۲۰۴ ۳۴

 ۱۳۹۹/۰۴/۱۸
۱۰:۲۳:۱۸ ق.ظ

قم احمد امیرآبادی 
فراهانی - ۱۱۰۲۸ ۳۵

 ۱۳۹۹/۰۴/۱۸
۱۱:۰۰:۱۱ ق.ظ

بناب محمد باقری - ۱۱۰۳۷ ۳۶

 ۱۳۹۹/۰۴/۱۸
۱۱:۱۸:۵۲ ق.ظ

فالورجان سیدناصر موسوی الرگانی 
۱۱۲۴۹ - ۳۷

 ۱۳۹۹/۰۴/۱۸
۱۱:۵۴:۲۷ ق.ظ

تبریز، آذرشهر و اسکو سیدمحمدرضا میرتاج 
الدینی - ۱۱۲۵۱ ۳۸

 ۱۳۹۹/۰۴/۱۸
۱۲:۰۲:۳۷ ب.ظ

شبستر جعفر راستی - ۱۱۱۰۶ ۳۹

 ۱۳۹۹/۰۴/۲۲
۹:۵۴:۱۶ ق.ظ

تهران، ری، شمیرانات، 
اسالمشهر و پردیس

سیدمصطفی آقامیرسلیم - 
۱۱۰۱۱ ۴۰

 ۱۳۹۹/۰۴/۲۲
۳:۴۴:۳۴ ب.ظ

اندیمشک فریدون حسنوند - ۱۱۰۷۴ ۴۱

 ۱۳۹۹/۰۴/۲۲
۴:۳۲:۵۳ ب.ظ

بوشهر، گناوه و دیلم عبدالکریم جمیری - 
۱۱۰۶۳ ۴۲

 ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۸:۱۸:۴۱ ق.ظ

گرگان و آق قال غالمرضا منتظری - ۱۱۲۴۳ ۴۳

 ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۹:۲۱:۴۵ ق.ظ

سروستان، کوار و خرامه عبدالعلی رحیمی مظفری 
۱۱۱۱۲ - ۴۴

 ۱۳۹۹/۰۵/۰۱
۹:۵۱:۱۲ ق.ظ

فیروزآباد، فراشبند و 
قیروکارزین

محمدمهدی فروردین - 
۱۱۱۸۸ ۴۵

 ۱۳۹۹/۰۵/۲۵
۲:۲۰:۱۶ ب.ظ

۱۱۰۴۶معصومه پاشائی بهرام - مرند و جلفا ۴۶
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باسمه تعالي

مديركل محترم اسناد و تنقيح قوانين

بررسي و اقدام الزم به عمل آيد.

تاريخ   ۱۳۹۹/۴/۱۶   ساعت ۸:۲۶ 

معاون قوانين

_____________________________________________________________________

رؤساي محترم ادارات                       اقدام الزم به عمل 

آيد.

تاريخ   ........   ساعت   ........ 

مديركل اسناد و تنقيح قوانين

اسناد

تنقيح قوانين
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نظر ادارهكل اسناد و تنقيح قوانين

معاون محترم قوانين
احتراما در اجراي بندهاي (۱) و (۳)  ماده (۴) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور 

مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر اين ادارهكل به شرح زير تقديم ميگردد:

۱. در اجراي بند (۱): 
                   

الف- در خصوص طرح تقدیمی قوانین متعارض

ب- در خصوص طرح تقدیمی قوانین مرتبط 

 

۲. در اجراي بند (۳):
     با عنايت به بررسيهاي به عمل آمده قانونگذاري در اين موضوع 

   

مديركل اسناد و تنقيح قوانين
                                                                             

وجود ندارد██

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود.☐

وجود ندارد☐

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود.██

الزم است.☐

الزم نیست.☐
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باسمه تعالي

مديركل محترم تدوين قوانين

بررسي و اقدام الزم به عمل آيد.

تاريخ    ۱۳۹۹/۴/۱۵  ساعت ۱۰:۲۴

معاون قوانين

_____________________________________________________________________

رؤساي محترم ادارات         اقدام الزم به عمل آيد.                                                                                                                   

تاريخ    ........  ساعت ........

مديركل تدوين قوانين 

قوانين

مشاورتهاي تقنيني
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نظر ادارهكل تدوين قوانين 
معاون محترم قوانين

احتراما در اجراي بندهاي (۲) و (۴) ماده (۴) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور 
مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر اين ادارهكل به شرح زير تقديم ميگردد:

۱- سابقه تقديم:

   
   

                                      (موضوع اصل ۸۵ قانون اساسي) رد شده و اينك با:

-  مجدداً قابل پيشنهاد به مجلس 

۲- در اجراي بند (۲) ماده (۴) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور:

در طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی
توضیحات: ۱- عنوان طرح به «اصالح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای 

اسالمی» اصالح شود. ۲- مقدمه طرحها و لوایح در بیان دالیل توجیهی تقدیم آنها 
اگرچه دربردارنده حکم قانونی نیست و الزامآور نمیباشد، لیکن بهعنوان سند 

پشتیبان در تفسیر قوانین مربوط میتواند مورد توجه قرار گیرد. بنابراین 
مناسب است دالیل توجیهی مندرج در مقدمه طرح بدور از نقص، اجمال و متناسب با 
مفاد آن ارائه گردد. ۳- در طرح پیشنهادی اصول قانون نویسی رعایت نشده است. 
۴- در مواد(۱)، (۶)، (۷)، (۸)، (۹) و(۱۰) الزم است شماره مواد پیشنهادی ذکر 
شود. ۵- الزم است ماده(۵) طرح پیشنهادی جایگزین ماده(۳) و ماده(۳) جایگزین 
ماده(۵) شود و همچنین ماده(۴) بعد از ماده(۵) قرار می گیرد به این ترتیب 

شماره مواد بعدی به ترتیب تغییر می کند. ۶- در ماده(۹) طرح پیشنهادی اشاره 
با الحاق ماده مکرر کرده است که اوالً به دلیل ذکر نکردن شماره ماده لزومی 
بر ماده مکرر نمی باشد و ثانیاً استفاده ازماده مکرر خالف اصول نگارش متون 

قانونی است و باید حتی المقدور از آن اجتناب کرد و به عنوان شماره جدید 
مواد قانونی ذکر کرد.. ۷- در ماده(۱۱) طرح پیشنهادی الزم است اصل مربوط به 

قانون اساسی ذکر شود. 

۳- از نظر آييننامه داخلي مجلس (شكلي)
الف- ماده ۱۳۱-

اول- حداقل امضا الزم (۱۵ نفر)

دوم- موضوع و عنوان مشخص  

سوم- دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه

چهارم- موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان 

ب- ماده ۱۴۲- 
طرح تقدیمی دارای                                                    است و پیشنهاد آن به عنوان                        

مواجه با ایراد 

قبال تقدیم نگردیده است██ماده ۱۳۴  -   

قبال در جلسه علني شماره - مورخ - تقديم و در تاريخ   -   در☐  

رعایت شده است.☐

رعایت شده است(با نظر کارشناسی)☐

رعایت نشده است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود.██

دارد██

ندارد☐

دارد██

ندارد☐

دارد☐
ندارد██

دارد██

ندارد☐

یک موضوع☐
بیش از یک ██

موضوع

ماده واحده☐
مواد متعدد██

نمی باشد.██

می باشد.☐

محلس☐

کمیسیون☐

می باشد☐

نمی باشد☐
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۴- در اجراي بند (۴) ماده (۴) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵: 

اول: از نظر قانون اساسي؛

طرح تقدیمی با قانون اساسی به طور کلی مغایرت 

   

دوم: از نظر سياستهاي كلي نظام و سند چشمانداز؛
طرح تقدیمی با سیاست های کلی نظام و سند چشم انداز مغایرت

سوم: از نظر قانون برنامه؛

طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت 

چهارم: از نظر آييننامه داخلي مجلس (ماهوي)؛

الف- طرح تقدیمی با قانون آیین نامه داخلی مجلس مغایرت 

ب- ماده ۱۴۴- رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی

ج- ماده ۱۸۵- موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب                                                  

و نیاز به       رای نمایندگان 

 

تعداد .......... برگ اظهارنظر به ضميمه تقديم ميشود.

مديركل تدوين قوانين

۵- طرح تقدیمی از حیث پیشگیری از وقوع جرم با بند (۵)اصل(۱۵۶) قانون اساسی مغایرت

 
معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه

         

     
 

                                                    

ندارد. ██
دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

 ندارد.
 دارد.

۲
۳

شده است.██

نشده است.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود.☐

ندارد.██

دارد.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می ☐
شود.

ندارد.██

دارد.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود.☐

ندارد.☐

دارد.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود.☐

نمی شود██

می شود☐
ندارد.██

دارد.☐
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ضميمه نظر ادارهكل تدوين قوانين

بيان مستندات و داليل مغايرت:

در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: ۱- عنوان طرح به «اصالح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس 
شورای اسالمی» اصالح شود. ۲- مقدمه طرحها و لوایح در بیان دالیل توجیهی تقدیم آنها اگرچه دربردارنده حکم قانونی نیست و 

الزامآور نمیباشد، لیکن بهعنوان سند پشتیبان در تفسیر قوانین مربوط میتواند مورد توجه قرار گیرد. بنابراین مناسب است دالیل 
توجیهی مندرج در مقدمه طرح بدور از نقص، اجمال و متناسب با مفاد آن ارائه گردد. ۳- در طرح پیشنهادی اصول قانون نویسی 

رعایت نشده است. ۴- در مواد(۱)، (۶)، (۷)، (۸)، (۹) و(۱۰) الزم است شماره مواد پیشنهادی ذکر شود. ۵- الزم است ماده(۵) 
طرح پیشنهادی جایگزین ماده(۳) و ماده(۳) جایگزین ماده(۵) شود و همچنین ماده(۴) بعد از ماده(۵) قرار می گیرد به این ترتیب 
شماره مواد بعدی به ترتیب تغییر می کند. ۶- در ماده(۹) طرح پیشنهادی اشاره با الحاق ماده مکرر کرده است که اوالً به دلیل ذکر 

نکردن شماره ماده لزومی بر ماده مکرر نمی باشد و ثانیاً استفاده ازماده مکرر خالف اصول نگارش متون قانونی است و باید حتی 
المقدور از آن اجتناب کرد و به عنوان شماره جدید مواد قانونی ذکر کرد.. ۷- در ماده(۱۱) طرح پیشنهادی الزم است اصل مربوط 

به قانون اساسی ذکر شود. 
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باسمهتعالي

                                                     
                                          شماره:
                                                                                            تاريخ:

هيأترئيسه محترم مجلس شوراي اسالمي

احتراما، در اجراي آييننامه داخلي مجلس شوراي اسالمي و 

ماده (۴) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 

طرح اصالح آیین نامه  ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر معاونت قوانين درمورد طرح "

: " داخلی مجلس شورای اسالمی

.باسالم، موافقم

تقديم ميگردد.

معاون قوانين
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ضميمه نظر ادارهكل اسناد و تنقيح قوانين
سوابق قانوني و داليل ضرورت قانونگذاري: 

قوانین مرتبط به شرح زیر تقدیم می گردد :
بخش طرح/الیحه: طرح اصالح آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی

۱) قانون آیین نامه داخلى مجلس شوراى اسالمى مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۰==منقح ۱۳۹۹/۴/۱۸
بخش قانون: دوم,تبصره , ماده ۲۱

توضیحات: هدف از بیان قسمت انتهایی ماده ۷ طرح که عنوان می دارد نمایندگان می توانند تمام و یا بخشی از پیشنهادهای 
مطرح شده در قوانین بودجه را در قالب طرح به مجلس شورای اسالمی ارائه دهند مشخص نیست چرا که بدون ذکر این عبارت 

نیز نمایندگان چنین اختیاری را دارند.
قانونگذاری در مورد این بخش: الزم است

بخش طرح/الیحه: طرح اصالح آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی
۲) قانون آیین نامه داخلى مجلس شوراى اسالمى مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۰==منقح ۱۳۹۹/۴/۱۸

بخش قانون: دوم,تبصره,ماده ۲۱ , ردیف۴
توضیحات: ۱ـ در ماده۱۲ پیشنهاد الحاق تبصره شده است ولی مشخص نشده که این جزء به کدام بخش از آیین نامه باید 

اضافه شود. ۲ـ در ماده ۱۲ به قانون مجازات اشاره شده است ولی مشخص نکرده است که طبق کدام جزء از این قانون باید با 
مجرم برخورد شود.

قانونگذاری در مورد این بخش: الزم است
بخش طرح/الیحه: طرح اصالح آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی

۳) قانون آیین نامه داخلى مجلس شوراى اسالمى مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۰==منقح ۱۳۹۹/۴/۱۸
بخش قانون: دوم,تبصره,ماده ۲۱ , ردیف۳

توضیحات: مشخص نشدن جایگاه تبصره های الحاقی در مواد (۱) (۶) (۷) (۸) (۹) و(۱۰) خالف اصول قانون نویسی است.
قانونگذاری در مورد این بخش: الزم است
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