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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۴۹ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 

باسمه تعالی

 

طرح اصالح تبصره (۲) ماده(۹۹) قانون شهرداری

 

مقدمه (دالیل توجیهی):

با توجه به اینکه سال ۱۴۰۰ به عنوان «تولید، پیشیبانیها و مانع زادییها» نام گذاری شده است، یکی از موانع 
در مسیر تولید بررسی تخلفات ناشی از ساخت و ساز در خارج از حریم شهرها و روستاها در کمیسیونی 
است که  استانداریها متمرکز است. تمرکز بررسی تخلفات ناشی از ساخت و سازهای خارج از  حریم شهرها 
و روستاها  که فقط در استان تشکیل میشود. برخی از استانها مانند استانها دارای صدها شهر و روستا بوده 
که بررسی پروندههای موضوع کمیسیون ماده(۹۹) این استانها بسیار زمانبر بوده و منجر به طوالنی شدن صدور 
مجوزهای کسب و کار و تولید میشود. یکی از راههای برون رفت از این مانع توسعه تعداد کمیسیونهای 
موضوع ماده(۹۹) قانون شهرداری هر شهرستان در همان شهرستان است. در صورتی که کمیسون موضوع 
ماده(۹۹) قانون شهرداری به سطح شهرستان برسد و مدیریت کمیسیونها با فرماندار که معاون استاندار است، 
باشد، تعداد کمیسیونهای موضوع این ماده افزایش یافته و بالفاصله تخلفات مربوط به ساخت و سازهای 
غیرمجاز بررسی شده و تصمیم گیری خواهد شد و یکی از موانع تولید و صدور مجوزهای کسب و کار مرتفع 

خواهد شد. لذا، طرح ذیل جهت طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شورای اسالمی میشود:
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 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
حسینعلی حاجی دلیگانی - علیرضا سلیمی - موسی احمدی - محمدتقی نقدعلی - کیومرث سرمدی 
واله - سیدجواد حسینی کیا - جالل محمودزاده - اسماعیل حسین زهی - جعفر قادری - بهزاد علیزاده 
دهلران - الیاس نادران - غالمعلی کوهساری - رسول فرخی میکال - علی اکبر علیزاده برمی - کیوان 
مرادیان کوچکسرائی - حسین حق وردی - علی خضریان - رضا آریان پور - مجید نصیرائی - یعقوب 
رضازاده - حبیب آقاجری - علیرضا ورناصری قندعلی - غالمحسین کرمی - علی علیزاده مراغه - اصغر 
سلیمی - محمدحسن آصفری - مهدی عسگری - احسان ارکانی - سیدعلی یزدی خواه - جواد نیک 
بین - قاسم ساعدی - احمد محرم زاده یخفروزان - بهزاد رحیمی - احمدحسین فالحی همدان - حسین 
رجایی ریزی - سلمان اسحاقی - حسین خسروی اسفزار - بهروز محبی نجم آبادی - انور حبیب زاده 
بوکانی - سیدموسی موسوی - محمدعلی محسنی بندپی - هاجر چنارانی - جعفر راستی - علی اصغر 
عنابستانی - ابراهیم عزیزی شیراز - محمدرضا رضائی کوچی - پرویز اوسطی - کمال حسین پور - 

حسن همتی 
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عنوان طرح:
طرح اصالح تبصره (۲) ماده(۹۹) قانون شهرداری

طرح اصالح تبصره (۲) ماده(۹۹) قانون شهرداری

 

ماده واحده- در تبصره(۲) ماده (۹۹) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴,۰۴,۱۱با اصالحات و الحاقات بعدی، 
عبارت«استانداریها» به عبارت «فرمانداریها» اصالح میشود.
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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 تبصره (۲) ماده(۹۹) قانون شهرداری 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: گزارش کارشناسی طرح اصالح تبصره (۲) ماده(۹۹) قانون 
شهرداری 

۱- عنوان طرح ایراد دارد. توضیح اینکه ماده (۹۹) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ از ابتدا دارای ۳ تبصره بوده. در سال ۱۳۷۲ 
به موجب «قانون الحاق یک بند و ۳ تبصره بعنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداریها مصوب ۱/۱۲/۱۳۷۲»، ۳ تبصره به بند 
(۳) الحاق گردید، لذا جهت رفع هرگونه ابهام و رعایت اصول و سیاستهای تنقیحی مجلس شورای اسالمی مقرر در قانون 
تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۹ پیشنهاد میشود عنوان طرح به شرح ذیل اصالح شود: «طرح 

اصالح تبصره (۲) الحاقی به بند (۳) ماده(۹۹) قانون شهرداری» 

۲- تاریخ تصویب مندرج در متن طرح اشتباه است با عنایت به توضیحات بند (۱)، پیشنهاد میشود به جای عبارت «در 
تبصره(۲) ماده (۹۹) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴,۰۴,۱۱با اصالحات و الحاقات بعدی » عبارت « در تبصره(۲) بند (۳) 

ماده (۹۹) قانون شهرداری الحاقی ۱/۱۲/۱۳۷۲» جایگزین 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 

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- ماده واحده به شرح ذیل تدوین گردد:

ماده واحده ـ تبصره(۲) ماده (۹۹) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴,۰۴,۱۱با اصالحات و الحاقات بعدی به شرح ذیل اصالح میشود:

عبارت استانداریها به عبارت فرمانداریها تغییر می یابد

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

عنوان قانون: قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴,۰۴,۱۱ با اصالحات و الحاقات بعدی --منقح ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ مصوب: ۱۳۳۴/۰۴/۱۱

بخش های قانون: قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴,۰۴,۱۱ با اصالحات و الحاقات بعدی --منقح ۱۳۹۹/۱۱/۲۹-فصل نهم-ماده 
۹۹**قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴,۰۴,۱۱ با اصالحات و الحاقات بعدی --منقح ۱۳۹۹/۱۱/۲۹-فصل نهم-ماده ۹۹-
ردیف۱**قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴,۰۴,۱۱ با اصالحات و الحاقات بعدی --منقح ۱۳۹۹/۱۱/۲۹-فصل نهم-ماده ۹۹-
ردیف۲**قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴,۰۴,۱۱ با اصالحات و الحاقات بعدی --منقح ۱۳۹۹/۱۱/۲۹-فصل نهم-ماده ۹۹-
ردیف۳**قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴,۰۴,۱۱ با اصالحات و الحاقات بعدی --منقح ۱۳۹۹/۱۱/۲۹-فصل نهم-ماده ۹۹-

ردیف۳-تبصره ۱**قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴,۰۴,۱۱ با اصالحات و الحاقات بعدی --منقح ۱۳۹۹/۱۱/۲۹-فصل نهم-ماده 
۹۹-ردیف۳-تبصره ۲**قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴,۰۴,۱۱ با اصالحات و الحاقات بعدی --منقح ۱۳۹۹/۱۱/۲۹-فصل نهم-
ماده ۹۹-ردیف۳-تبصره ۳**قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴,۰۴,۱۱ با اصالحات و الحاقات بعدی --منقح ۱۳۹۹/۱۱/۲۹-فصل 

نهم-ماده ۹۹-ردیف۳-تبصره ۳

*****

سوابق به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۰,۱۰,۱۶ با اصالحات و الحاقات بعدی==منقح ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ مصوب: 
۱۳۸۰/۱۰/۱۶

بخش های قانون: تمام متن
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عنوان قانون: قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب: ۱۳۸۴/۱۰/۱۴

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: سیاست های کلی مسکن مصوب ۲۵ /۱۱ /۱۳۸۹-== منقح ۱۳۹۷/۶/۱۳- مصوب: ۱۳۸۹/۱۱/۲۵

بخش های قانون: تمام متن
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