
معاونت قوانین

عادی

اصالح موادی از قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب 
شهرداران

کمیسیون های ارجاعی

  دوره یازدهم سال اول
تاریخ چاپ

شماره چاپ
۴۰۲ شماره ثبت

امورداخلی کشور و شوراها اصلی:
اجتماعی-قضائی و حقوقی فرعی:
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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۲۳ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران اگر چه در مشارکت مردم 
و تصمیم گیری آنان در امور مختلف تاثیر زیادی داشته است اما نواقص موجود در قانون مذکور باعث می 
شود اثرگذاری مردم در این زمینه کم رنگتر گردد. در راستای اصالح قانون مذکور طرح ذیل به مجلس شورای 

اسالمی تقدیم می گردد. 

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
غالمعلی کوهساری - قاسم ساعدی - رمضانعلی سنگدوینی - عبدالجالل ایری - جواد کریمی قدوسی 
- رحمت اله نوروزی - سیدسلمان ذاکر - بهروز محبی نجم آبادی - محمد باقری - رضا آریان پور - 
موسی احمدی - محمدحسین فرهنگی - سیدجواد حسینی کیا - عبداله ایزدپناه - احمد محرم زاده 
یخفروزان - جعفر راستی - اسماعیل حسین زهی - سیدعلی یزدی خواه - حسین حق وردی - اصغر 

سلیمی - جواد نیک بین - یعقوب رضازاده - علی اکبر علیزاده برمی 
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عنوان طرح:
اصالح موادی از قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب 

شهرداران

اصالح موادی از قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران
ماده ۱-

در ماده (۱۳) قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب  ۱/  ۳/ ۱۳۷۵ عبارت (در جلسات 
شورا شرکت خواهند نمود.) به عبارت (باید در جلسات شورا شرکت کنند) اصالح می گردد.

ماده۲
در انتهای تبصره (۳) ماده (۱۴) قانون عبارت (در جلسات آن شرکت می نمایند.) به عبارت (موظف هستند 

در جلسات شورا شرکت نمایند.) اصالح می گردد.
ماده۳

یک تبصره به شرح زیر به ماده(۷۱) قانون الحاق می شود:

تبصره - در صورت استنکاف شهردار از تحقیق و تفحص وی به هیات تخلفات اداری معرفی و یا حسب 
مورد تحت تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت.

ماده۴
در انتهای ماده(۸۳) قانون، عبارت (اکثریت دو سوم کل اعضاء) به عبارت (اکثریت مطلق اعضای حاضر) اصالح می گردد.

ماده۵

یک بند به عنوان بند(۵) به ماده(۲۸) قانون، به شرح زیر الحاق می شود:

۵- کارمندان شهرداری که به عنوان عضو شورای اسالمی همان شهر انتخاب می شوند باید از آن شهرداری 
به شهرداری دیگر مأمور شوند.
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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: 

اصالح موادی از قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران 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:
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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 اداره

کل 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

ب- سوابق قانونی
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