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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۵۳ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
مقدمه: اصالح و بروز کردن قوانین الزمه اداره درست هر کشور است. با گذشت زمان و در اجرا قوانین 
موجود اشکاالتی بهم می زنند که نیاز هست این اشکاالت برطرف شود. قانون تقسیمات کشوری نیزاز این 
قاعده مستثنی نبوده و نیازمند اصالحاتی است. عدم توجه به موارد استثنایی در شکل گیری دهستانها، بخشها 

و شهرستانها از جمله این موارد است. این طرح برای اصالح این موارد تهیه شده است. 

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
جعفر قادری - محسن علیزاده - سیدجواد حسینی کیا - سیدسلمان ذاکر - سیدناصر موسوی الرگانی - 
علی اکبر بسطامی - مهدی شریفیان - محمدصالح جوکار - نصراله پژمان فر - شهباز حسن پوربیگلری 
- صدیف بدری - حسین بامیری - کیوان مرادیان کوچکسرائی - عبدالعلی رحیمی مظفری - رضا حاجی 
پور - احمد محرم زاده یخفروزان - ذبیح الله اعظمی ساردوئی - پرویز اوسطی - مسلم صالحی - جواد 
کریمی قدوسی - محمدمهدی فروردین - روح اله نجابت - رحیم زارع - علیرضا شهبازی - محمدحسین 
فرهنگی - سیدمسعود خاتمی - رجب رحمانی - حجت اله فیروزی - محمدحسین حسین زاده بحرینی 
- مهدی روشنفکر - جالل رشیدی کوچی - محمدتقی نقدعلی - احسان ارکانی - سیدمصطفی آقامیرسلیم 
- سیدکاظم دلخوش اباتری - فاطمه محمدبیگی - ابراهیم عزیزی شیراز - محمدمهدی مفتح - بهروز 
محبی نجم آبادی - علی اصغر عنابستانی - سیداحمد رسولی نژاد - محمد باقری - احمد علی رضابیگی 
- حسن نوروزی - هاجر چنارانی - قاسم ساعدی - الهویردی دهقانی - منصور شکرالهی - حسینعلی 

حاجی دلیگانی - حسین میرزائی - حسینعلی شهریاری - موسی احمدی - علیرضا سلیمی 
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عنوان طرح:
طرح اصالح قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲/۴/۱۵ 

متن طرح

ماده ۱- بند ج تبصره ۱ به شرح ذیل اصالح و یک تبصره به عنوان تبصره ۴ به آن اضافه می شود:

ج ـ در نقاط کم تراکم، دورافتـاده، مـرزی، جزایـری، جنگلـی، کـویری و نقـاط محروم و توسعه نیافته و همچنین جمعیت عشایری 
که بیش از شش مـاه در منطقـه حـضور دارند با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تا حـداقل چهار هـزار 
نفر جمعیت با تصویب هیأت وزیران و در موارد استثنایی بـا تـصویب مجلـس، جمعیـت دهستان میتواند کمتر از میزان فوق باشد.

تبصره ۴: در ارتقاء تقسیماتی دهستانهایی که یکی از روستاهای آنها قبال شهر شده است، جمعیت ان شهر در حدنصاب شکل 
گیری دهستان جدید مورد محاسبه قرار میگیرد.

ماده ۲- عبارت بوده و حداقل دارای ده هزار نفر جمعیت در صدر ماده ۴ حذف می شود.

ماده ۳- پارگراف اخر ماده ۶ به شرح ذیل اصالح و یک تبصره به عنوان تبصره ۴ به این ماده اضافه می شود:

کلیه روستاهایی که در حریم شهرها قرار دارنـد بـا تـشخیص و درخواست فرماندار شهرستان و تصویب مراجع مسئول در تعیین 
محدوده شهرها، به شهر مربوطه الحاق میگردند.

تبصره ۴- شهرهای با جمعبت حداقل ۵۰ هرار نفر بدون داشتن روستا و یا دهستان تابعه به بخش تبدیل می شوند.

ماده ۴- تبصره ۲ ماده ۷ به شرح ذیل اصالح و یک تبصره به این ماده اضافه میشود:

تبصره ۲ ـ در نقاط کم تـراکم، دورافتـاده، مـرزی، جزایـری و کـویری و نقـاط کمتـر توسعه یافته (طبق فهرست ساالنه دولت) با 
توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با تصویب هیأت وزیران حد نصاب جمعیتی حداقل ۳۰ هزار نفر و در 

مـوارد اسـتثنایی بـا تـصویب مجلـس شـورای اسالمی میتواند کمتر از ۳۰ هزار نفر باشد.

تبصره ۴- شهرهای با جمعیت حداقل ۱۵۰ هزار نفر بدون داشتن روستا، دهستان و یا بخش تابعه به شهرستان تبدیل می 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: 

طرح اصالح قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲/۴/۱۵  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 (شكلی)
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:

در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: ۱- مقدمه طرح تقدیمی مختصر و فاقد دالیل توجیهی متناسب 
با مواد پیشنهادی است و ضرورت قانونگذاری در آن تبیین نشدهاست. 

۲- عنوان طرح پیشنهادی به « طرح اصالح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری» اصالح شود. 
۳- در عنوان طرح نیازی به ذکر تاریخ تصویب آن نیست. 

۴- در ماده (۱) طرح پیشنهادی بعد از عبارت «تبصره(۱)» عبارت «ماده(۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری» اضافه 
شود. 

۵- در ماده(۲) طرح، واژه «صدر» حذف شود. 
۶- در مواد(۲)، (۳) و(۴) به ترتیب بعد از عبارات «ماده۴»، «ماده۶» و«ماده۷» کلمه «قانون» اضافه شود 

۷- در ابتدای ماده(۳) طرح پیشنهادی عبارت «پاراگراف آخر ماده(۶)» به عبارت «بند الحاقی ماده(۶)» اصالح شود. 
۸- در ماده(۳) طرح پیشنهادی عبارت «مراجع مسؤول» دارای ابهام میباشد. 

۹- در صدر ماده(۴) طرح بعد از عبارت «یک تبصره» عبارت «به عنوان تبصره(۴)» اضافه شود. 

www.dotic.ir

http://dotic.ir/


8

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

سوابق به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۵ /۰۴ /۱۳۶۲ با اصالحات و الحاقات بعدی -- منقح 
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ مصوب: ۱۳۶۲/۰۴/۱۵

بخش های قانون: فصل اول-ماده ۲**فصل اول-ماده ۳**فصل اول-ماده ۴**فصل اول-ماده ۵**فصل اول-ماده ۶**فصل 
اول-ماده ۷**فصل اول-ماده ۸**فصل اول-ماده ۹**فصل اول-ماده ۱۰**فصل اول-ماده ۱۱**فصل دوم-ماده ۱۲**فصل 

دوم-ماده ۱۳**فصل دوم-ماده ۱۴**فصل دوم-ماده ۱۵**فصل دوم-ماده ۱۶**فصل دوم-ماده ۱۷**فصل دوم-ماده ۱۸
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