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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۳۵ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
با عنایت به اینکه فرایند رسیدگی به الیحه بودجه در قانون آئین نامه داخلی قاعدتاً باید از ابتدا تا انتها در ماده 
۱۸۲ تجمیع شود در حالیکه در فرایند رسیدگی در برخی موارد از جمله رسیدگی به کلیات از ماده ۱۴۹ و 
محدودیت پیشنهادات در ۴۱ و مهلت پیشنهاد نمایندگان روی گزارش کمیسیون تلفیق از ماده ۱۴۳ اقتباس می 
شود، از طرفی هر دوره مجلس با رویکرد های همان دوره و با نگاه بخشی و موردی آئین نامه داخلی اصالح 
شده است که موجب پراکندگی یا ابهاماتی شده است و در طول سنوات گذشته موجب بروز مشکل و تفاسیر 
متعدد بوده است؛ بنابراین این طرح به منظور ایجاد وحدت رویه در فرایند رسیدگی و رفع ابهامات قانون 

فعلی، به این شرح تقدیم مجلس شورای اسالمی می شود.

 

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
محمد خدابخشی - غالمحسین کرمی - سیدمحمدرضا میرتاج الدینی - محمد آشوری تازیانی - سیدعلی 
آقازاده دافساری - علیرضا ورناصری قندعلی - کیومرث سرمدی واله - جالل محمودزاده - رحیم زارع 
- رحمت اله نوروزی - یعقوب رضازاده - روح اله متفکرآزاد - مجید نصیرائی - بهروز محبی نجم 
آبادی - اصغر سلیمی - حسینعلی حاجی دلیگانی - محمدحسین فرهنگی - حسین حق وردی - غالمعلی 
کوهساری - علی اکبر بسطامی - جعفر قادری - احسان ارکانی - مجتبی بخشی پور - سیدمحمد پاک 
مهر - مهرداد گودرزوندچگینی - پرویز اوسطی - احمد محرم زاده یخفروزان - رحمت اله فیروزی 
پوربادی - جواد نیک بین - رسول فرخی میکال - سیدمحمد مولوی - موسی احمدی - رضا آریان پور 

- شهباز حسن پوربیگلری - کمال حسین پور 
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عنوان طرح:
طرح اصالح مواد ۱۸۲ و ۱۸۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی

 

ماده ۱- اجزاء ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی و تبصره ۳ آن به شرح زیر اصالح و 
بقیه تبصره ها ابقاء می شود:

ماده ۱۸۲- دولت موظف است الیحه بودجه ساالنه کل کشور را حداکثر تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس 
تسلیم نماید. نحوه رسیدگی به الیحه بودجه به ترتیب زیر است:

۱- پس از اعالم وصول الیحه بودجه در صحن علنی مجلس، الیحه به همراه پیوست ها و جداول به کمیسیون 
های تخصصی ارجاع می شود، کمیسیون های تخصصی موظفند با دریافت پیشنهادهای نمایندگان ظرف مدت 
۵ روز از تاریخ انتشار الیحه پس از بحث و بررسی گزارش رد یا تایید کلیات و نتیجه بررسی پیشنهادهای 
نمایندگان را حداکثر۱۰ روز از تاریخ اتمام فرصت پیشنهاد، به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات تقدیم 

کند.

۲- کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از دریافت گزارش بررسی کمیسیون های تخصصی 
و نظرات دیوان محاسبات، مرکز پژوهش های مجلس و سایر مراکز علمی و پژوهشی، گزارش نهایی خود را 
در مورد رد یا تایید کلیات الیحه به هیات رئیسه مجلس تقدیم و همزمان گزارش رسیدگی به پیشنهادهای 

نمایندگان را عیناً به کمیسیون تلفیق ارسال کند.

۳- هیات رئیسه مجلس موظف است، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد کلیات الیحه را 
در دستور اولین جلسه علنی مجلس قرار دهد تا پس از قرائت گزارش و توضیحات سخنگوی کمیسیون به 
مدت ۱۵ دقیقه و حداکثر صحبت ۳ مخالف و ۳ موافق به ترتیب یک مخالف و یک موافق هر کدام ۱۰ دقیقه 
در مورد رد یا تایید کلیات الیحه و نماینده دولت و سخنگوی کمیسیون هر کدام ۵ دقیقه، در نهایت برای رد 

یا تایید کلیات الیحه بودجه رأی گیری بعمل آید.

۴- در صورت تصویب کلیات، الیحه بودجه به کمیسیون تلفیق ارجاع می شود تا آن کمیسیون حداکثر ظرف 
مدت ۲۰روز به گزارش کمیسیون های تخصصی رسیدگی و گزارش نهایی را تنظیم و به هیات رئیسه مجلس 
تقدیم کند تا در موعد مقرر در دستور صحن مجلس قرار گیرد. پس از انتشار گزارش کمیسیون تلفیق، 

نمایندگان حداکثر ۵ روز فرصت دارند تا پیشنهادهای خود را ثبت نمایند.  
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۵- چنانچه در جلسه علنی مجلس کلیات الیحه به تصویب نرسد، فقط برای یکبار با ذکردقیق دالیل رد، 
مراتب به دولت اعالم می شود تا حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز اداری، الیحه بودجه را اصالح و به مجلس 
تقدیم کند، در این صورت پس از عودت الیحه از سوی دولت، هیئت رئیسه مجلس فقط تغییرات الیحه را 
به کمیسیون های تخصصی ارجاع می دهد تا ظرف مدت ۵ روز پیشنهادهای نمایندگان را اخذ و گزارش را 
به کمیسیون تلفیق ارائه کنند. در این صورت مهلت ثبت پیشنهاد های نمایندگان در مورد گزارش کمیسیون 

تلفیق فقط ۴۸ ساعت از زمان انتشار گزارش است.

۶- پس از انتشار گزارش کمیسیون تلفیق و اتمام مهلت ثبت پیشنهاد ها، گزارش مذکور در دستور رسیدگی 
مجلس قرار می گیرد. در جلسه علنی، ابتدا گزارش کمیسیون تلفیق قرائت می شود و بالفاصله برای رسیدگی 
به جزئیات ابتداء پیشنهادهای مربوط به درآمدها و سایرمنابع تامین اعتبار بودجه عمومی دولت رسیدگی و 
سقف آن به تصویب می رسد و پس از آن نیز پیشنهادهای مربوط به تبصره ها و ردیف ها رسیدگی می شود.

۷- در رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق چنانچه هر یک از اجزاء به تصویب نرسد یا با رأی نمایندگان 
بازنگری آن بخش ضرورت داشته باشد، فقط همان بخش به کمیسیون تلفیق ارجاع می شود تا گزارش جدید 
خود را ارائه کند. در این مرحله هیچ پیشنهاد جدیدی از سوی کمیسیون های تخصصی پذیرفته نمی شود اما 

پس از انتشار گزارش کمیسیون نمایندگان ۱۲ ساعت فرصت دارند تا پیشنهادات خود را ثبت کنند.

۸- مجلس موظف است پس از اتمام رسیدگی به بودجه و تصویب نهائی آن، بالفاصله مصوبات را به شورای 
نگهبان ارسال کند، در صورتیکه آن شورا ایراد، ابهام یا مغایرت را به مجلس اعالم کند، فقط همان موارد به 
کمیسیون تلفیق ارجاع می شود تا ظرف مدت حداکثر ۲۴ ساعت گزارش رسیدگی را به هیئت رئیسه مجلس 
تقدیم کند، گزارش مذکور در همان روز در جلسه علنی مطرح و مصوبه جدید برای شورای نگهبان ارسال 

شود. در صورت ایراد مجدد، همین فرایند تکرار می شود.   

تبصره ۳- گزارش مسکوت ماندن از سوی کمیسیون تلفیق پذیرفته نمی شود و در هرحالت کمیسیون موظف 
است گزارش نهائی را به مجلس ارائه کند.

ماده۲- در فراز اول ماده ۱۸۴ قانون، عبارت «حداکثر سه دوازدهم الیحه بودجه» جایگزین عبارت « الیحه 
چند دوازدهم بودجه» می شود.

www.dotic.ir

http://dotic.ir


5

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 مواد ۱۸۲ و ۱۸۴ قانون 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: ماده (۲) طرح مبنی بر اصالح مربوط به فراز اول ماده ۱۸۴ 
آیین نامه داخلی مجلس، با توجه به حکم مقرر در تبصره (۲) ماده (۱۸۴) زائد و فاقد دلیل توجیهی است. 
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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 

ادارهکل 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
۱- ۱-نظر به ارائه همزمان "طرح اصالح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس" و "طرح اصالح مواد (۱۸۲) و 
(۱۸۴)قانون آئین نامه داخلی مجلس" با طرح مذکور پیشنهاد می شود این سه طرح با هم ادغام شده و در قالب طرح واحد تنظیم 

و ارائه شود.

۲-مفاد طرح به لحاظ ویرایشی دارای ایراد است و اصول نگارش متون قانونی در آن رعایت نشده است. همچنین مفاد قانون باید 
صریح و منجز باشد. در طرح حاضر عبارات طوالنی مبهم و قابل تفاسیر مختلف است و از این حیث اجرای قانون را با مشکل 

مواجه می کند.

۳-صدر ماده ۱ طرح به شرح زیر اصالح شود" ماده ۱۸۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی مصوب ۱۸/۱/۱۳۷۸ با 
اصالحات و الحاقات بعدی و تبصره ۳ آن به شرح زیر اصالح و سایر تبصره ها ابقاء می شود."

۴-در بند ۱ ماده ۱ طرح عبارت" از تاریخ انتشار الیحه " به عبارت " از تاریخ چاپ و توزیع الیحه" اصالح شود.

۵-حکم بند ۲ ماده ۱ طرح مبنی بر تکلیف کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات نسبت به ارائه گزارش نهایی در مورد رد یا تایید 
کلیات الیحه و گزارش رسیدگی به پیشنهادهای نمایندگان فاقد مهلت زمانی است.

۶- عبارت"در مورد رد یا تایید کلیات الیحه" در سطر سوم بند ۳ ماده ۱ طرح زائد است و باید حذف شود.

۷- در کلیه بند های ماده ۱ طرح عبارت "پس از انتشار گزارش کمیسیون " به عبارت"پس ازچاپ و توزیع گزارش کمیسیون " 
اصالح شود. 

۸-در بند ۵ ماده ۱۸۲ اصالحی موضوع رأی گیری برای کلیات الیحه بودجه پس از عودت از سوی دولت مغفول مانده که الزم 
است به آن تصریح شود.

۹- در بند ۵ ماده ۱۸۲ اصالحی این فرض که در صورت رد کلیّات الیحه بودجه دولت در مدت مقرر (۱۰روز کاری) اقدامی برای 
اصالح انجام ندهد پیش بینی نشده است.

۲- ۱- نظر به ارائه همزمان "طرح اصالح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس" و "طرح اصالح مواد (۱۸۲) و 
(۱۸۴)قانون آئین نامه داخلی مجلس" با طرح مذکور، پیشنهاد می شود این سه طرح با هم ادغام شده و در قالب طرح واحد تنظیم 
و ارائه شود. ۲- مفاد طرح به لحاظ ویرایشی دارای ایراد است و اصول نگارش متون قانونی در آن رعایت نشده است. همچنین 
مفاد قانون باید صریح و منجز باشد. در طرح حاضر، عبارات طوالنی، مبهم و قابل تفاسیر مختلف است و از این حیث اجرای قانون 
را با مشکل مواجه می کند. ۳- صدر ماده ۱ طرح به شرح زیر اصالح شود" ماده ۱۸۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی 
مصوب ۱۸/۱/۱۳۷۸ با اصالحات و الحاقات بعدی و تبصره ۳ آن به شرح زیر اصالح و سایر تبصره ها ابقاء می شود." ۴- در بند 
۱ ماده ۱ طرح عبارت" از تاریخ انتشار الیحه " به عبارت " از تاریخ چاپ و توزیع الیحه" اصالح شود. ۵- حکم بند ۲ ماده ۱ 
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طرح مبنی بر تکلیف کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات نسبت به ارائه گزارش نهایی در مورد رد یا تایید کلیات الیحه و گزارش 
رسیدگی به پیشنهادهای نمایندگان، فاقد مهلت زمانی است. ۶- عبارت"در مورد رد یا تایید کلیات الیحه" در سطر سوم بند ۳ ماده 
۱ طرح زائد است و باید حذف شود. ۷- در کلیه بند های ماده ۱ طرح عبارت "پس از انتشار گزارش کمیسیون " به عبارت"پس 
ازچاپ و توزیع گزارش کمیسیون " اصالح شود. ۸- در بند ۵ ماده ۱۸۲ اصالحی، موضوع رأی گیری برای کلیات الیحه بودجه 
پس از عودت از سوی دولت، مغفول مانده که الزم است به آن تصریح شود. ۹- در بند ۵ ماده ۱۸۲ اصالحی، این فرض که در 

صورت رد کلیّات الیحه بودجه، دولت در مدت مقرر (۱۰روز کاری) اقدامی برای اصالح انجام ندهد، پیش بینی نشده است. 

ب- سوابق قانونی

قوانین متعارض به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون آیین نامه داخلى مجلس شوراى اسالمى مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۰==منقح ۱۳۹۹/۶/۲۰ مصوب: ۱۳۷۹/۰۱/۲۰

بخش های قانون: ردیف۳-۱-ماده ۴۱**ردیف۳-۱-ماده ۴۱-ردیف۱**ردیف۳-۱-ماده ۴۱-ردیف۲**ردیف۳-۱-ماده ۴۱-
ردیف۲-تبصره ۱**ردیف۳-۱-ماده ۴۱-ردیف۲-تبصره ۲**ردیف۶-۱-ردیف۲-ردیف۲-۲-ردیف۳-۲-ردیف۴-۲-ردیف۵-
۲-ردیف۶-۲-ماده ۵۱**ردیف۶-۱-ردیف۲-ردیف۲-۲-ردیف۳-۲-ردیف۴-۲-ردیف۵-۲-ردیف۶-۲-ماده ۵۱-تبصره 
۱**ردیف۶-۱-ردیف۲-ردیف۲-۲-ردیف۳-۲-ردیف۴-۲-ردیف۵-۲-ردیف۶-۲-ماده ۵۱-تبصره ۱-ردیف۱**ردیف۱-۶-
ردیف۲-ردیف۲-۲-ردیف۳-۲-ردیف۴-۲-ردیف۵-۲-ردیف۶-۲-ماده ۵۱-تبصره ۱-ردیف۲**ردیف۶-۱-ردیف۲-ردیف۲-
۲-ردیف۳-۲-ردیف۴-۲-ردیف۵-۲-ردیف۶-۲-ماده ۵۱-تبصره ۱-ردیف۳**ردیف۶-۱-ردیف۲-ردیف۲-۲-ردیف۲-۳-
ردیف۴-۲-ردیف۵-۲-ردیف۶-۲-ماده ۵۱-تبصره ۱-ردیف۴**ردیف۶-۱-ردیف۲-ردیف۲-۲-ردیف۳-۲-ردیف۲-۴-
ردیف۵-۲-ردیف۶-۲-ماده ۵۱-تبصره ۲**ردیف۶-۱-ردیف۲-ردیف۲-۲-ردیف۳-۲-ردیف۴-۲-ردیف۵-۲-ردیف۶-۲-ماده 
۵۱-تبصره۳**باب دوم-فصل اول-مبحث دوم-ماده ۱۴۳**باب دوم-فصل اول-مبحث دوم-ماده ۱۴۳-تبصره ۱**باب دوم-
فصل اول-مبحث دوم-ماده ۱۴۳-تبصره ۲**دوم-ماده ۱۴۹**دوم-ماده ۱۴۹-الف**دوم-ماده ۱۴۹-ب**پنج-ردیف۱**پنج-

ردیف۲**پنج-ردیف۳**پنج-ردیف۴**پنج-ردیف۵**پنج-ردیف۶**پنج-ردیف۶-تبصره**پنج-ردیف۶-تبصره-ماده 
۱۵۰**پنج-ردیف۶-تبصره-ماده ۱۵۱**پنج-ردیف۶-تبصره-ماده ۱۵۲**پنج-ردیف۶-تبصره-ماده ۱۵۳**دوم-ماده 
۱۸۲**دوم-ماده ۱۸۲-ردیف۱**دوم-ماده ۱۸۲-ردیف۲**دوم-ماده ۱۸۲-ردیف۳**دوم-ماده ۱۸۲-ردیف۴**دوم-ماده 
۱۸۲-ردیف۴-تبصره ۱**دوم-ماده ۱۸۲-ردیف۴-تبصره ۲**دوم-ماده ۱۸۲-ردیف۴-تبصره ۳**دوم-ماده ۱۸۲-ردیف۴-

تبصره۴**دوم-ماده ۱۸۳**دوم-ماده ۱۸۳-تبصره**دوم-ماده ۱۸۴**دوم-ماده ۱۸۴-تبصره ۱**دوم-ماده ۱۸۴-تبصره ۲

*****

سوابق به شرح زیر تقدیم می گردد :
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عنوان قانون: قانون دیوان محاسبات کشور --منقح ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ مصوب: ۱۳۶۱/۱۱/۱۱

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون شرح وظایف مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی مصوب: ۱۳۷۴/۰۹/۱۹

بخش های قانون: تمام متن
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