
معاونت قوانین

عادی

طرح اصالح آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی

کمیسیون های ارجاعی

  دوره یازدهم سال اول

تاریخ چاپ۱۶ / ۰۹ / ۱۳۹۹
۳۳۲ شماره چاپ

۲۶۴ شماره ثبت

آیین نامه داخلی مجلس اصلی:
- فرعی:
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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۱۷ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
سهولت ارسال تذکر در سامانه ثبت تذکرات باعث شده تا شمار زیادی از تذکرات وارد سامانه شود. خواندن 
همه تذکرات، حتی تذکر در مورد جزئی ترین امور حوزه انتخابیه از تریبون مجلس هم وقت گیر و هم موجب 

زیرسوال رفتن وجاهت و جایگاه ملی مجلس و نمایندگان میشود.
برای ساماندهی تذکرات نمایندگان، این طرح تهیه شده است. 

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
جعفر قادری - انور حبیب زاده بوکانی - رحیم زارع - محمدتقی نقدعلی - بهروز محبی نجم آبادی - 
موسی غضنفرآبادی - احسان ارکانی - علی اصغر عنابستانی - سیدعلی یزدی خواه - محمدصالح جوکار 
- مالک شریعتی نیاسر - سیدمصطفی آقامیرسلیم - نصراله پژمان فر - علی اکبر کریمی - فرهاد طهماسبی 

- کمال حسین پور - ابراهیم عزیزی شیراز 
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عنوان طرح:
طرح اصالح آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی

ماده واحده: یک تبصره به عنوان تبصره ۱ به ماده ۲۰۶ اضافه شده و تبصره موجود به عنوان تبصره ۲ تغییر 
نام می یابد:

تبصره ۱: هیات رئیسه مکلف است صرفا تذکراتی که جنبه ملی داشته باشد را با هر تعداد امضاء و تذکرات 
منطقه ای نمایندگان در صورتی که بیش از ۲۰ امضاء داشته باشد، از تریبون مجلس قرائت نماید. بقیه تذکرات 
صرفا برای رئیس جمهور و یا وزیر مربوطه ارسال میشود. در صورتیکه بین نمایندگان تذکر دهنده و مسول 
قرائت تذکرات، در ملی و یا محلی بودن تذکرات اختالف نظر باشد، نظر نایب رییس دوم مجلس فصل 

الخطاب می باشد.
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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 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی 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: - عنوان کلی است و باید به « الحاق یک تبصره به ماده ۲۰۶ 
قانون آیین نامه داخلی مجلس» اصالح شود. 

- مفاد تبصره الحاقی با فراز آخر ماده ۲۰۶ مغایر است و از این حیث فراز مزبور نیز باید مورد اصالح قرار گیرد. پیشنهاد 
می شود مفاد تبصره الحاقی در این فراز گنجانده و از الحاق تبصره صرف نظر شود. 
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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

www.dotic.ir

http://dotic.ir


9

ضمیمه نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین
نظر ادارهکل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر ادارهکل

ب- سوابق قانونی
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