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باسمهتعالي

رياست محترم مجلس شوراي اسالمي
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۴۷ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (داليل توجیهي): 
نظر به اینکه به استناد بند ن تبصره ۶قانون بودجه حقوق شهرداریها بخصوص شهرداریها ی کوچک تضیع 
شده است و امکان ارایه خدمات شهری کم شده است  لذا پیشنهاد حذف این بند را از قانون بودجه سال 

۱۳۹۹دارم

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
جلیل مختار - عبدالعلی رحیمی مظفری - سیدعلی یزدی خواه - سیدمحمد مولوی - حسن لطفی - 
محمد کعب عمیر - سیدمحمدرضا میرتاج الدینی - محمد باقری - جلیل رحیمی جهان آبادی - علی 
بابائی کارنامی - علی اصغر عنابستانی - ولی اله فرزانه - غالمرضا مرحباء - سیدمجتبی محفوظی - 
فریدون عباسی دوانی - سیدلفته احمدنژاد - سیدمرتضی خاتمی - سیدمهدی فرشادان - قاسم 
ساعدی - سیدکریم حسینی - محمدصالح جوکار - امانقلیچ شادمهر - سیدحمیدرضا کاظمی - محمد 
صفری ملک میان - علیرضا منادی سفیدان - جعفر راستی - بهروز محبی نجم آبادی - سیدکاظم 
دلخوش اباتری - احمدحسین فالحی - سیدجواد حسینی کیا - علی علی زاده - صدیف بدری - 
مرتضی محمودوند - جعفر قادری - فاطمه محمدبیگی - پرویز اوسطی - حبیب آقاجری - فریدون 
حسنوند - حسن نوروزی - سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی - موسی احمدی - جالل محمودزاده - 
کمال علیپورخنکداری - سیدناصر موسوی الرگانی - مهدی روشنفکر - علیرضا ورناصری قندعلی - 
محمدطال مظلومی آبرزگه 
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عنوان طرح:
طرح  طرح حذف بند ن تبصره ۶ قانون بودجه سال۱۳۹۹

 
با توجه به اینکه صنایع آالینده در مراکز شهرها باعث مشکالت زیادی از قبیل الدگی شهروندان و اسیب های 

بهداشتی و اجتماعی وارد می شود در صورت عدم وصول کامل درامدها ی االیندگی باعث 

۱-توقف احداث و توسعه فضای شهری توسط شهرداریهای کشور 

۲-اختالل در دفع پسماندهای شهری 

۳-عدم امکان حفظ و نگهداری فضای سبز شهری

۴-وصول درامدهای عوارض االیندگی برای شهرداریها در وضعیت کنونی اقتصادی بسیا ر موثر بوده ودر ارایه 
خدمات شهری در جلب رضایتمندی شهروندان و کارکنان دلسوز شهرداریها یک امری مهم محسوب میشود 

۵-فقدان هر گونه برنامه مدون توسط محیط زیست کشور با عنایت به رسالت نظارتی و عدم داشتن هر گونه 
سوابق اجرایی

۷-دغدغهای مجلس شورای اسالمی در پرداخت تسهیالت بدون توجه به اثر بخشی به ارتقا شرایط محیط 
زیست در شهرها با توجه به الودگی های موجود
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هیأترئیسه محترم مجلس شوراي اسالمي
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 حذف بند ن تبصره ۶ قانون بودجه سال۱۳۹۹ تقدیم می شود.

معاون قوانین
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نظر ادارهكل تدوين قوانین
معاون محترم قوانین

احتراماً در اجرای بندهای (۲) و (۴) ماده (۴)   تدوين و تنقيح قوانین و مقررات كشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر اين اداره
كل بهشرح زير تقديم ميشود:

۱- سابقه تقديم:
   
   

                                          (موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی) رد شده و اینك با:

  مجدداً قابل پیشنهاد 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

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 ۱۳۸- 

طرح تقدیمی دارای                                                    است و پیشنهاد آن به عنوان                        

مواجه با ایراد 

ماده ۱۳۰  
   -

قبال تقدیم نگردیده است██

قبالً در جلسه علني شماره        مورخ       ☐  
 تقديم و در تاريخ            در

مجلس☐

کمیسیون☐

می باشد☐

نمی باشد☐

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☐

ماده واحده██

مواد متعدد☐ یک موضوع██

بیش از یک ☐
موضوع

نمی باشد.██

می باشد.☐

  با تقاضای کتبی ۵۰ نفر از نمایندگان (مشروط به تصویب مجلس)☐   با تغییر اساسی☐

پیش از انقضاء شش ماه☐  

 با تقاضای کتبی کمتر از ۵۰ نفر از نمايندگان ☐   با انقضاء شش ماه☐  
   بدون تغییر اساسی ☐
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- در اجراي بند (۴) ماده (۴) قانون تدوين و تنقیح قوانین و مقررات كشور مصوب 
 :۱۳۸۹/۳/۲۵

اول: از نظر قانون اساسي؛
طرح تقدیمی با قانون اساسی به طور کلی مغایرت 

دوم: از نظر سیاستهاي 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 آيیننامه داخلي مجلس (ماهوي)؛

الف- ماده ۱۴۰- رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی     

ب- ماده ۱۸۱- موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب 

 ونیاز به  ۲/۳ رای نمایندگان

تعداد .......... برگ اظهارنظر به ضميمه تقديم ميشود.
مدیر کل تدوین قوانین

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

معاونت اجتماعي و پیشگیري از وقوع جرم قوه قضائیه

ضمیمه نظر ادارهكل تدوين قوانین

بیان مستندات و داليل مغايرت:

در رابطه با طرح / الیحه تقدیمی با قانون اساسی: حذف بند «ن» تبصره ۶ قانون بودجه 

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

ندارد. ██
دارد.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می 

شود.
☐

ندارد. ██
دارد.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

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

نمی شود ██
می شود ☐

ندارد. ██
دارد. ☐

 ندارد.
 دارد.

 ندارد.
 دارد.
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۱۳۹۹ با طرح نمایندگان از این حیث که در ارقام بودجه کل کشور تأثیر می گذارد برخالف 

اصل ۵۲ قانون اساسی است

در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: ۱- مقدمه توجیهی بسیار 

مختصر و فاقد ادله کافی است. همچنین دالیل دوفوریتی بودن طرح ذکر نشده است. 

۲- عبارت «مادهواحده» در ابتدای طرح درج گردد. 

۳- متن طرح در حقیقت در مقام بیان فلسفه، هدف و ضرورت ارائه آن است، لذا الزم 

است که این عبارات به مقدمه توجیهی منتقل شود و متن زیر جایگزین آن شود:

مادهواحده- بند «ن» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل ۱۳۹۸/۲/۲۶ حذف میشود. 

کشور مصوب 
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نظر ادارهكل اسناد و تنقیح قوانین

معاون محترم قوانین
احتراماً 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 ميشود:
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 

 

تعداد .......... برگ سوابق قانوني و نظر ادارهكل به ضمیمه تقديم ميشود.

مديركل اسناد و تنقیح قوانین

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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ضمیمه نظر ادارهكل اسناد و تنقیح قوانین
نظر ادارهكل به انضمام سوابق قانوني

الف- نظر ادارهكل

ب- سوابق قانوني
قوانین مرتبط به شرح زیر تقدیم می گردد :

بخش طرح/الیحه: طرح حذف بند ن تبصره ۶ قانون بودجه سال۱۳۹۹
۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

بخش قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور,مادهواحده,تبصره ۶ , ن
توضیحات: ۱ـ طرح بصورت ماده واحده تنظیم گردد ۲ـ جزء نگاری طرح اشتباه است ظاهراً مقدمه توجیهی را جزئ 

نگاری کرده اند ۳ـ در متن طرح نباید دالیل و اهداف ارائه طرح ذکر گردد
قانونگذاری در مورد این بخش: الزم است

سوابق قانونی طرح حذف بند ن تبصره ۶ قانون بودجه سال۱۳۹۹:
قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

www.dotic.ir

http://dotic.ir

