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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۵۵ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
قانون نظام مالی مجلس شورای اسالمی مصوب سال ۱۳۷۲ مطابق شرایط، نیازها و ضرورت های آن دوران تهیه و 
تصویب شده است. با توجه به گذشت ۲۸ سال از زمان تصویب این قانون خألها و ایرادات مرتبط به حوزه مالی 
مجلس و تعارضات این قانون با قوانین مؤخر ایجاب می کند در جهت اصالح وضع موجود طرحی تنظیم شود و 

مورد رسیدگی مجلس شورای اسالمی قرار گیرد.

در این طرح با صراحت، مشکالت ناشی از تفسیر متفاوت مقررات ما بین دولت و مجلس، رفع شده و امکان نظارت 
مستمر کمیسیون محترم برنامه و بودجه و محاسبات بر عملکرد مجلس میسر گردیده است. 

لذا طرح ذیل تقدیم میشود:
 

الیاس نادران - عباس مقتدایی - احسان ارکانی - حسینعلی حاجی دلیگانی - مهرداد گودرزوندچگینی 
- حسین جاللی - اسماعیل حسین زهی - کمال حسین پور - علیرضا نظری - سیدمحمد مولوی - 
محمدمهدی فروردین - بهروز محبی نجم آبادی - علی اکبر کریمی - جعفر قادری - رحمت اله نوروزی 
- جعفر راستی - عبدالجالل ایری - شهباز حسن پوربیگلری - علیرضا عباسی - کیومرث سرمدی واله 
- احمد محرم زاده یخفروزان - سیدعلی یزدی خواه - انور حبیب زاده بوکانی - احمدحسین فالحی 
همدان - علی خضریان - فرهاد طهماسبی - موسی احمدی - سیدجواد حسینی کیا - بهزاد رحیمی - 
مهدی عسگری - رضا تقی پورانوری - غالمرضا منتظری - فرهاد بشیری - سیدالبرز حسینی - 
محمدصالح جوکار - مجید نصیرائی - نصراله پژمان فر - مجتبی یوسفی - مالک شریعتی نیاسر - یعقوب 
رضازاده - سیدمحمود نبویان - فتح اله توسلی - محمد سرگزی - علیرضا زندیان - اصغر سلیمی - 
جالل محمودزاده - روح الله حضرت پورطالتپه - محمدحسین فرهنگی - علی اکبر بسطامی - حسین 
حاتمی - حسن همتی - غالمحسین کرمی - سیدموسی موسوی - سیدناصر حسینی پور گچساران - 

مجتبی رضاخواه 
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عنوان طرح: طرح نظام مالی مجلس شورای اسالمی

فصل اول - تعاریف 

ماده ۱- اصطالحات بکار رفته در این قانون دارای معانی مشروح ذیل است:

الف- مجلس شورای اسالمی: مجموعه تشکیالت اعمال کننده وظایف مندرج در اصل پنجاه و هشتم(۵۸) 
قانون اساسی اعم از کلیه تشکیالت اداری، مالی و پارلمانی که از این پس اختصاراً «مجلس» نامیده می شود. 

ب-اعتبار: مبلغی که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای مأموریت های مجلس در 
بودجه کل کشور تصویب شده است.

ج- دیون بالمحل: بدهیهای قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه مصوب مجلس اعتباری برای آنها 
منظور نشده و یا زاید بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت به یکی از طرق زیر بدون اختیار مجلس ایجاد شده 

باشد:

۱- احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه

۲- انواع بدهی به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی ناشی از خدماتی از قبیل حق اشتراک آب، برق، گاز، هزینههای 
مخابراتی و پست که خارج از اختیار مجلس ایجاد شده باشد

۳- حقوق معوقه کارکنان و سایر موارد مشابه

د- درآمد: افزایش دارایی ها یا کاهش هزینه ها و یا ترکیبی از هر دو که منجر به افزایش ارزش خالص طی 
دوره می شود.

ه- درآمد اختصاصی: درآمدی که در ارتباط با اجرای وظایف پشتیبانی مجلس عنداالقتضاء حاصل می شود.

و-انحصار: انحصار در معامله عبارت است از یگانه بودن متقاضی شرکت در معامله که به طرق زیر تعیین میشود:

۱- اعالن هیأت وزیران برای کاالها و خدماتی که در انحصار دولت است

۲- انتشار آگهی عمومی و ایجاب تنها یک متقاضی برای انجام معامله
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ز-تشخیص: تعیین و انتخاب کاال و خدمات و سایر پرداختهایی که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اهداف 
مجلس ضروری است.

ح-تأمین اعتبار: تخصیص تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای انجام هزینه معین

ط-تعهد: ایجاد دین بر ذمه(عهده) مجلس ناشی از موارد ذیل است:

۱- تحویل کاال یا انجام خدمت

۲- اجرای قراردادهایی که با رعایت مقررات منعقد شده باشند.

۳- احکام صادره از سوی مراجع قانونی و ذیصالح

۴- پیوستن به قراردادهای بینالمللی و عضویت در سازمان ها یا مجامع و مراجع بینالمللی با اجازه قانون

ی-تسجیل: تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارک اثبات کننده بدهی

ک-حواله: اجازه ای کتبی است که به وسیله مقامات مجاز مجلس برای تأدیه تعهدات و بدهیهای قابل پرداخت 
از محل اعتبارات مربوطه عهده ذیحساب در وجه ذینفع صادر میشود.

ل-هزینه: کاهش دارایی ها، افزایش در بدهیها یا ترکیبی از هر دو که منجر به کاهش ارزش خالص طی دوره 
می شود. 

م-تنخواه گردان: وجهی که توسط ذی حساب با دستور مقامات مجاز برای انجام هزینهها و سایر پرداختها 
در اختیار کارپرداز یا واحدهای مجلس قرار میگیرد.

ن-پیش پرداخت: پرداختی که از محل اعتبارات مربوط بر اساس احکام و قراردادها قبل از انجام تعهد صورت 
می گیرد.

س-علی الحساب: پرداختی که به منظور ادای قسمتی از تعهد از محل منابع مالی مجلس با رعایت مقررات 
صورت می گیرد.

ع-سپرده: وجوهی که طبق قوانین و مقررات و قراردادها به منظور تأمین و یا جلوگیری از تضییع حقوق مجلس 
دریافت میگردد و استرداد و یا ضبط آن تابع مقررات  و قراردادهای مربوطه است.
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ف-متمم بودجه: چنانچه در طی سال مالی ضرورت ایجاب نماید که تغییرات محسوسی در بودجه به عمل آید 
بطوری که از طریق اصالح بودجه قابل جبران نباشد.

ص-اصالح بودجه: تغییر و جابجایی در برنامهها و مواد هزینه بطوریکه در جمع اعتبارات مصوب تغییری ایجاد 
نشود.

ق-تفریغ بودجه: صورت مقایسه ارقام پیشبینی شده در آخرین بودجه یا متمم بودجه یا اصالح بودجه مصوب 
با درآمدهای وصولی قطعی از یک سو و هزینههای برآوردی با عملکرد قطعی پرداخت هزینهها از سوی دیگر

ر- بودجه مجلس: برنامه مالی مجلس که در آن کلیه خدمات ، فعالیتها و اقداماتی که برای سال مالی انجام 
میشود همراه با برآورد مبلغ، میزان مخارج و درآمدهای الزم برای تأمین اعتبار و هزینه انجام آنها پیشبینی شده 

و در قانون بودجه ساالنه کل کشور درج می شود .

تبصره ۱- دولت مکلف است مطابق ماده (۸۰) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی مصوبه کمیسیون 
برنامه و بودجه و محاسبات را عیناً در الیحه بودجه سنواتی کل کشور منظور نماید.

تبصره ۲ - سال مالی مجلس یک سال است که از اول فروردین ماه هر سال آغاز و به پایان اسفند ماه همان سال 
ختم میشود .

ش-کارپرداز:  از بین کارکنان واجد صالحیت و امانتدار توسط معاون اجرائی به این سمت منصوب میشود تا 
نسبت به خرید و تدارکات کاال و خدمات موردنیاز طبق دستور مقام مجاز و در چهارچوب ضوابط و مقررات 

عمل نماید.

فصل دوم - بودجه 

ماده ۲ - موافقتنامه مجلس مشمول ماده (۱۹) قانون برنامه و بودجه مصوب  ۱۰/  ۱۲/ ۱۳۵۱ نبوده و بین رئیس 
مجلس یا معاون اجرائی و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مبادله می گردد.

ماده ۳ - دوره عمل بودجه وفق ماده ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی کشور اصالحی مصوب  ۱۵/  ۱۲/ ۱۳۷۹ 
بوده و تعهداتی که تا آخر اسفندماه هر سال تحقق یافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبار سال مربوطه 

قابل پرداخت است.

ماده۴ - مجلس مکلف است تفریغ بودجه و صورتهای مالی مجلس را تا پانزدهم مرداد ماه هر سال به دیوان 
محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نماید .
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تبصره - مسؤولیت تنظیم بودجه و مراقبت در حسن اجرای آن و همچنین تنظیم تفریغ بودجه به عهده رئیس مجلس 
یا معاون اجرائی وی  و ذی حساب و مدیرکل بودجه و امور مالی مجلس است.

ماده ۵- بودجه مجلس تماماً تخصیص یافته بوده  و رئیس مجلس میتواند اعتبارات مصوب در بودجه را برای 
هر یک از مواد هزینه و یا فعالیتهای داخل در یک وظیفه را تا بیست و پنج درصد(۲۵%) پس از تصویب کمیسیون 

برنامه و بودجه و محاسبات تقلیل یا افزایش دهد به طوریکه از اعتبار کلی مصوب برای آن وظیفه تجاوز نشود.

ماده ۶- پرداخت کمک به افراد حداکثر تا پنج درصد(۵%) بودجه هزینه ای به تشخیص رئیس مجلس ممکن 
خواهد بود. وجوه پرداختی از این بابت با أخذ رسید از دریافت کننده و یا رسید بانکی به حساب هزینه قطعی 
منظور خواهد شد. موارد استثناء به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات می رسد. گزارش این ماده در 
گزارش ساالنه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موضوع ماده ۵۱ قانون آیین نامه داخلی مجلس درج می 

گردد.

ماده ۷ - بخشنامه تنظیم بودجه ساالنه به موجب پیشنهاد معاونت اجرائی رئیس مجلس و تایید کمیسیون برنامه و 
بودجه و محاسبات خواهد بود.

 

فصل سوم- درآمدها 

ماده ۸ - درآمدها و منابع مجلس عبارت است از : 

۱ - درآمدهای اختصاصی

۲ - درآمدهای حاصل از فعالیت مؤسسات و مراکز وابسته به مجلس 

۳- هدایا و کمکهای اعطائی اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون 
مدیریت خدمات کشوری مصوب  ۸/  ۷/ ۱۳۸۶

۴ - هدایا و کمکهای اهدائی مجامع بینالمللی که به موجب قانون به مجلس تعلق میگیرد.

۵ - سایر درآمدهایی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط عاید می گردد.

ماده ۹- در مواردی که برای تقسیط بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی به مجلس و یا دادن مهلت به آنان و نیز 
جریمههای نقدی ناشی از استنکاف و یا عدم پرداخت به موقع بدهی به موجب مقررات عمومی تعیین تکلیف نشده 
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باشد، رئیس مجلس یا معاون اجرائی وی می توانند جریمه بدهیهای مذکور را حداکثر تا مدت یکسال تقسیط 
نمایند. تقسیط بدهی برای مدت بیش از یکسال موکول به تصویب هیأت رئیسه خواهد بود.

تبصره- چنانچه بدهیهای موضوع این ماده ناشی از ارتکاب جرائم و یا تخلفات باشد، استیفای طلب مجلس از 
طریق تقسیط بدهی و یا استمهال، مانع از تعقیب قانونی مجرمین و یا متخلفین توسط مجلس یا سایر مراجع ذیصالح 

نخواهد بود.

ماده ۱۰- کلیه منابع درآمدهای موضوع ماده (۸) این قانون باید به حساب بانکی مجلس که در بانکهای معتبر 
دولتیکشور افتتاح شده واریز و کلیه پرداختها و هزینههای مجلس با رعایت مفاد این قانون از همان محل صورت 

پذیرد.

تبصره ۱- افتتاح حساب بنام مجلس با درخواست ذی حساب و مدیرکل بودجه و امور مالی مجلس امکانپذیر 
خواهدبود.

تبصره۲- درآمدها، اعم از نقدی و غیرنقدی و هزینه و خدمات ارائه شده از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی باید 
در دفاتر مالی ثبت گردد.

ماده ۱۱- مصرف وجوه حاصله از درآمدهای موضوع ماده (۱۰) این قانون  قبل از منظور داشتن آنها به حساب 
قطعی درآمد تحت هر عنوان ممنوع است.

ماده ۱۲- أخذ وام یا استقراض در شرایط خاص و ضروری در مورد وامهای کوتاه مدت با سررسید حداکثر سه 
ماه با پیشنهاد رئیس مجلس و تصویب هیات رئیسه امکان پذیر است و در غیر موارد مذکور مراتب پس از طرح و 

تصویب در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات با تعیین نحوه بازپرداخت قابل اجراء است. 

 

فصل چهارم - هزینه ها 

ماده ۱۳- ذی حساب و مدیرکل بودجه و امور مالی مجلس برای انجام امور مالی و معامالتی به پیشنهاد معاون 
اجرائی رئیس مجلس از بین کارکنان رسمی واجد صالحیت و با تأیید رئیس مجلس به این سمت منصوب و 

مسؤولیت تأمین اعتبار و اعمال نظارت مالی را عهده دار می باشد.
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تبصره ۱- وظایفی که در قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات عمومی بر عهده ذی حسابان 
وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی واگذار شده است در هر مورد که مغایر با مفاد این قانون نباشد به ذی حساب و 

مدیرکل بودجه و امور مالی محول می شود.

تبصره ۲- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مالی و نیز تأمین اعتبار و دستورالعملهای مربوط به عهده 
ذیحساب و مدیرکل بودجه و امور مالی بوده و در صورتیکه که وی  انجام خرجی را بر خالف مقررات و قانون 
تشخیص دهد مراتب را با ذکر مستند قانونی مربوط کتبا به مقام صادرکننده دستور خرج اعالم می کند. چنانچه 
مقام دستور دهنده به طورکتبی مسؤولیت دستورات صادرشده را بپذیرد ذی حساب و مدیرکل بودجه و امور مالی 
مکلف است وجه سندهزینه را پرداخت و مراتب را همزمان  به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان 

محاسبات کشور گزارش نماید.

ماده ۱۴- پرداخت هزینهها در مجلس مستلزم طی مراحل خرج (تشخیص، تأمین اعتبار، تعهد، تسجیل و صدور 
حواله) با اعمال نظارت مالی می باشد.

تبصره- ایجاد تعهد، تشخیص، تسجیل و صدور حواله در صالحیت رئیس مجلس و یا معاون اجرائی وی  میباشد 
که به صورت کتبی اختیارات الزم به او تفویض شده باشد.

ماده ۱۵- کلیه پرداختها در حدود اعتبار مصوب و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد و کلیه 
اسناد باید به امضاء مشترک رییس مجلس یا معاون اجرائی وی  و ذیحساب و مدیرکل بودجه و امور مالی مجلس 

برسد.

تبصره- در مورد هزینههایی که تنظیم اسناد مثبته آن قبل از پرداخت میسر نباشد پرداخت غیرقطعی (علی الحساب، 
پیش پرداخت، تنخواهگردان) امکان پذیر است لکن باید اسناد هزینه آن در اسرع وقت تکمیل (در خصوص تنخواه 

گردان حداکثر تا پایان سال مالی) و به حساب قطعی منظور گردد.

ماده ۱۶- نحوه استفاده از تنخواهگردان، تهیه اسناد هزینه و مدارک ضمیمه آن و طبقهبندی هزینه های مجلس 
به موجب آیین نامه ای  است که حداکثر ظرف مدت سه ماه با پیشنهاد معاون اجرائی به تصویب کمیسیون برنامه 

و بودجه و محاسبات می رسد.

ماده۱۷- وجوهی که به نام سپرده یا امانت به مجلس داده میشود باید در حساب جداگانه تحت همین عنوان و 
بدون هرگونه دخل و تصرف نگهداری شود. 
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فصل پنجم - حسابداری و حسابرسی 

ماده ۱۸- نگهداری، تنظیم و ثبت حسابها، دفاتر، اوراق و فرمهای حسابداری مطابق با استانداردهای حسابداری 
مورد عمل کشور خواهد بود، مگر در مواردی خاص که با پیشنهاد معاون اجرائی و تأیید رئیس مجلس و تصویب 

کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات روش دیگری در نظر گرفته می شود. 

ماده ۱۹- حسابرسی و رسیدگی کلیه حسابهای درآمد و هزینه و سایر دریافت ها و پرداخت ها از نظر مطابقت 
با قوانین و مقررات مالی و سایر قوانین مربوط و ضوابط الزم االجرا توسط دیوان محاسبات کشور انجام می پذیرد.

 

فصل ششم - اموال 

ماده ۲۰- اموال مجلس اعم از منقول و غیرمنقول به دو دسته ذیل تقسیم میشود:

۱- اختصاصی: اموالی که مالکیت عین و منافع آن بطور قطعی متعلق به مجلس بوده و مجلس طبق تشریفات قانونی 
مجاز به نقل و انتقال آن است، از قبیل خودرو، اراضی، ساختمان و نظیر آن

۲- امانی: اموالی که به موجب قوانین و مقررات و یا قرارداد یا به هر نحوی از انحاء به مجلس واگذار گردیده و 
با رعایت ضوابط مبنای واگذاری ، مجاز به تصرف در آن می باشد.

ماده ۲۱- حفاظت از اموال امانی و اختصاصی و مهیا ساختن آنها برای استفاده و جلوگیری از تجاوز و تصرف 
اشخاص نسبت به آنها بر عهده ذی حساب و مدیرکل بودجه و امور مالی مجلس است.

تبصره ۱- مسؤولیت حفظ و حراست اموال منقول و غیرمنقول به عهده مجلس و مسئولیت نگهداری حساب اموال 
با ذی حساب و مدیرکل بودجه و امور مالی می باشد.

تبصره ۲- کلیه شاغلین مجلس شورای اسالمی حسب مورد امین اموالی محسوب می شوند که جهت انجام وظایف 
خود از طرف اداره اموال مجلس به آنان واگذار می گردد.

ماده ۲۲- انتقال اموال مجلس به اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع بوده و انتقال اموال منقول مازاد بر نیاز به 
دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری بصورت امانی مشمول این قانون با پیشنهاد 

معاون اجرائی و تصویب کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجاز است.

ماده ۲۳- مجلس مکلف است کلیه اموال منقول و غیرمنقول خود را ارزیابی و مستندسازی نماید.
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ماده ۲۴- فروش اموال غیرمنقول اختصاصی مازاد بر نیاز مجلس به استثنای اموال غیرمنقولی که از نفایس و آثار 
ملی و بناهای تاریخی است با رعایت این قانون با پیشنهاد رئیس مجلس و تصویب  کمیسیون برنامه و بودجه و 
محاسبات مجاز میباشد. وجوه حاصل از فروش این اموال به حسابی که منحصراً به همین منظور نزد یکی از بانکهای 
دولتی افتتاح می شود واریز می گردد. هرگونه برداشت و هزینه از این حساب با پیشنهاد رئیس مجلس و تصویب 

کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجاز می باشد.

تبصره۱- هدایای غیرنقدی که به مجلس اهدا میگردد جزء اموال مجلس، محسوب و نحوه استفاده و فروش و 
تبدیل به احسن آن تابع مقررات این قانون می باشد.

تبصره۲- ارزیابی و تعیین مبنای قیمت اموال غیرمنقول قابل فروش و یا اجاره توسط کارشناس رسمی دادگستری 
صورت می گیرد.

ماده ۲۵ - برای اموال غیرمصرفی (اعم از خرید نقدی توسط مجلس و یا اهدائی از سوی اشخاص حقیقی و 
حقوقی به مجلس) با ارزش حداقل یک میلیون(۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال و باالتر صدور شماره و بر چسب اموال الزامی 

میباشد. تغییر نصاب  مذکور منوط به پیشنهاد معاون اجرائی رئیس مجلس و تایید رئیس مجلس می باشد.

ماده ۲۶ - نحوه نگهداری و حفظ و حراست اموال مجلس، ثبت آنها در دفاتر و کارتهای اموال، همچنین 
استفاده صحیح از آنها و نحوه محاسبه استهالک و نگاهداری حساب آنها به موجب قوانین و مقررات عمومی 

مربوطه خواهد بود.

 فصل هفتم - امور معامالتی 

ماده ۲۷- کلیه معامالت مجلس اعم از خرید، فروش، اجاره، پیمانکاری، خرید خدمات، مناقصه و مزایده (به 
استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی می شود) در قالب مفاد قانون برگزاری مناقصات 
مصوب  ۳/  ۱۱/ ۱۳۸۳ و مقررات  بخش آیین نامه معامالت دولتی از قانون محاسبات عمومی کشور 

مصوب  ۱/  ۶/ ۱۳۶۶ منعقد می شود.

فصل هشتم - مقررات عمومی 

ماده ۲۸- هرگاه ضمن اجرای قرارداد ساختمانی یا عمرانی، تغییرات جدیدی در مشخصات و نقشه و یا نوع کار 
یا خدمت پیش آید که جداگانه انجام پذیر نباشد و میزان بهای آن کار یا خدمت در فهرست واحد بها پیشبینی و 
تعیین نشده باشد، بهای عادالنه کار یا خدمت مورد نظر برابر ضوابط و مقررات سازمان برنامه و بودجه تعیین و به 
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پیمانکار ابالغ می شود، ولی میزان کار یا خدمات جدید به هر حال نباید از ده درصد (۱۰%) کل مبلغ پیمان تجاوز 
نماید.

ماده ۲۹- در مواردیکه بر اثر تعهد زائد بر اعتبارات یا عدم رعایت این قانون، خدمتی برای مجلس انجام شود یا 
مالی به تصرف مجلس درآید مجلس مکلف به ردّ عین یا قیمت معامله مربوط می باشد و در صورتیکه رد عین آن 
میسر نبوده و یا فروشنده از قبول آن امتناع داشته باشد و همچنین در مورد خدمات انجام شده، مجلس مکلف به 
قبول بوده و وجه مورد معامله در حدود اعتبارات مصوب و یا اعتبارات سال بعد مجلس قابل پرداخت است. به 

هرحال اقدامات فوق مانع تعقیب قانونی متخلف نیست.

ماده۳۰-  در صورتیکه بر اساس گواهی خالف واقع ذی حساب نسبت به تأمین اعتبار یا دستور معاون اجرائی 
زائد بر اعتبار مصوب و یا خالف قوانین و این قانون وجهی پرداخت یا تعهدی علیه مجلس امضاء شود متخلفین به 
صورت تضامنی مسؤول جبران تعهدات و خسارات وارده بوده و در مقابل مراجع قانونی و نهادهای نظارتی نیز 

موظف به پاسخگویی می باشند.

ماده ۳۱- با موافقت هیأت رئیسه، مجلس می تواند در صورت ضرورت و با در نظرگرفتن صرفه و صالح ، برخی 
از کارها را به طور امانی با رعایت این قانون انجام دهد مشروط بر اینکه نیروی انسانی و تجهیزات مربوطه را در 

اختیار داشته باشد.

ماده ۳۲- دریافت ضمانتنامه معتبر بانکی، وجه نقد، وثیقه ملکی، سفته به عنوان تضمین حسن انجام معامله بالمانع 
است و در هر صورت با موافقت معاون اجرائی قابل تبدیل به یکدیگر می باشد. سایر تضامین با تشخیص و 

مسؤولیت معاون اجرائی رئیس مجلس قابل انجام است.

فصل نهم- سایر 

ماده۳۳- رعایت  مفاد این قانون برای مراکز وابسته به مجلس از جمله دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی 
فلسطین، دبیرخانه مجمع مجالس آسیایی، خبرگزاری خانه ملت و مرکز تحقیقات اسالمی قم نیز الزامی است.

تبصره- آیین نامه چگونگی اجرای این ماده توسط معاون اجرائی ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب کمیسیون 
برنامه و بودجه و محاسبات می رسد.

ماده ۳۴ – موضوعاتی که در این قانون  مسکوت است، تابع قوانین و مقررات عمومی کشور می باشد.

ماده ۳۵ – قانون نظام مالی مجلس شورای اسالمی مصوب  ۷/  ۹/ ۱۳۷۲ نسخ می گردد.
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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 نظام مالی 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 تعداد موضوع و ماده و مواجهه با ایراد: 

ماده (۱) 

۱- اصطالح « ذیحساب» با توجه به این که در کل متن، زیاد به کار رفته است، الزم است، تعریف گردد. 

۲- در بند (الف)، واژه پارلمانی، لغت بیگانه و مغایر اصل (۱۵) قانون اساسی است. 

۳- عبارات ذیل دارای ابهامند و در صورت عدم رفع ابهام اجرای قانون را با مشکل مواجه می کند.: 

* در جزء (۱)بند (ج) عبارت «مراجع صالحه» 

* در جزء (۳) بند (ط) عبارت «مراجع قانونی و ذی صالح» 

* در بند (ل)، عبارت «طی دوره» 

* در بند (ع)، عبارت «تابع مقررات و قراردادهای مربوطه» 

* در بند (ش)، عبارتهای «مقام مجاز» و «در چهارچوب ضوابط و مقررات» 

۴- علیرغم تعریفی که از عبارت «انحصار» در بند «و» صورت گرفته لکن از این اصطالح در کل متن استفادهای نشده تا 
نیاز به تبیین مفهوم آن باشد. 

ماده (۲) 

عبارت «موافقتنامه مجلس» دارای ابهام میباشد. 

ماده (۴) 

۱- تبصره این ماده، مسئولیت تنظیم بودجه را به عهده رئیس مجلس یا معاون اجرایی وی و ذی-حساب و مدیر کل بودجه 
و امور مالی مجلس اعطا نموده است که از این حیث با ماده (۸۰) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی مغایرت 

دارد. 

۲- عبارت «ذی حساب و مدیرکل بودجه و امور مالی مجلس» در این ماده و جای جای متن طرح به نحوی بیان شده که 
تداعی گر وجود دو شخصیت حقوقی است در حالی که مقصود «ذی حساب مجلس» است که بهتر است عبارت أخیر 

جایگزین آن در کل متن طرح شود. همچنین الزم است این عبارت در ماده ۱ تعریف و تبیین شود. 
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ماده (۶) 

۱- ادبیات تقنینی ماده، ضعیف و نیازمند بازنگری است. 

۲- الزم است عبارت «تبصره ۱» قبل از عبارت «ماده ۵۱ قانون آیین نامه» درج گردد. 

ماده (۸) 

در بند (۵) این ماده، عبارت «با رعایت قوانین و مقررات مربوط» دارای ابهام می باشد. 

ماده (۹) 

در تبصره این ماده، عبارت «سایر مراجع ذی صالح» دارای ابهام می باشد. 

ماده (۱۱) 

در این ماده در مورد مصرف وجوه حاصله از درآمدها به جای ماده(۱۰)، باید به ماده (۸) ارجاع شود. 

ماده (۱۲) 

۱- عبارت «شرایط خاص و ضروری» مبهم است و مالکهای اضطرار در آن باید مشخص شود. 

ماده (۱۳) 

۱- به موجب ماده واحده قانون اصالح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۳۰/۲/۱۳۹۹، عالوه بر کارمندان 
رسمی، مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که فاقد عنوان رسمی می باشند و 
در سایر دستگاههای اجرائی، مستخدمین پیمانی نیز میتوانند به سمت ذیحساب منصوب شوند لذا پیشنهاد می شود در این 

ماده از ظرفیتهای ماده واحده قانون اصالح موادی از قانون محاسبات عمومی مصوب ۳۰/۲/۱۳۹۹، استفاده شود. 

۲- در تبصره(۱) این ماده، عبارت «سایر قوانین و مقررات عمومی»، دارای ابهام می باشد. 

۳- در تبصره (۲) این ماده عبارت « دستورالعملهای مربوط» مبهم است. 

۴- مطابق ماده ۷۰ آیین نامه داخلی مجلس بحث نظارت از وظایف ناظران است و اعمال نظارت مالی ذیحساب و مدیرکل 
بودجه و امور مالی باید زیر نظر ناظران باشد. بنابراین،مسئول نظارت بر امور مالی به شرح مندرج در ماده (۱۳) و تبصره (۲) 
آن که ذیحساب و مدیر کل بودجه و امور مالی تعیین شده است با بند (۱) تبصره (۱) ماده (۵۱) قانون آییننامه داخلی که 

کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات را مسئول این امر میداند در تعارض است. 

ماده (۱۵) 

عبارت « قوانین و مقررات مربوط» دارای ابهام می باشد. 

www.dotic.ir

http://dotic.ir


20

ماده (۱۹) 

عبارت «سایر قوانین مربوط و ضوابط الزم االجراء» دارای ابهام میباشد. 

ماده (۲۱) 

۱- مفاد این ماده با حکم مندرج در تبصره (۱) آن از حیث مسؤول حفظ و حراست از اموال مجلس با یکدیگر تعارض دارد 
و مشخص نیست حفظ و حراست از اموال مجلس، بر عهده مجلس است یا ذیحساب. 

۲- در تبصره (۱) این ماده، عبارت «مجلس»، ابهام دارد و باید مشخص گردد مقصود کدام یک از اشخاص مسئول است. 

ماده (۲۲) 

مرجع تشخیص «اموال منقول مازاد بر نیاز» مندرج در ماده (۲۲) مشخص نیست. 

ماده (۲۳) 

۱- در صدر ماده عبارت «مجلس»، ابهام دارد و باید مشخص گردد مقصود کدام یک از اشخاص مسئول است. 

۲- با توجه به عدم استفاده از اصطالح «مستندسازی» در سوابق تقنینی و بهمنظور رفع هر گونه ابهام، الزم است در مواد 
ابتدایی طرح، اصطالح مزبور تعریف گردد. 

ماده (۲۶) 

عبارت « به موجب قوانین و مقررات عمومی مربوطه» دارای ابهام میباشد. 

ماده (۳۱) 

۱- ادبیات تقنینی این ماده بسیار ضعیف است. 

۲- در این ماده، عبارت «برخی از کارها»، کامالً ابهام دارد 

۳- در صدر ماده عبارت «مجلس»، ابهام دارد و باید مشخص گردد مقصود کدام یک از اشخاص مسئول است. 

ماده (۳۳) 

از آنجا که دیوان محاسبات و مرکز پژوهشها نیز از مراکز وابسته به مجلس به شمار می روند؛ الزم است در این ماده، نام 
این دو نهاد ذکر گردد و پس از آن بجای عبارت «از جمله» از عبارت «مشتمل بر» استفاده گردد تا مصادیق به صورت حصری 

و بدون ابهام تفکیک شده باشند. 

ماده (۳۵) 
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با توجه به اینکه مفاد طرح در مواردی متعرض مواد آیین نامه داخلی مجلس است الزم است به مواد مزبور در این ماده اشاره 
و آنها نیز نسخ گردند. 

توجه: در کل ادبیات تقنینی طرح، ضعیف و حتماً نیازمند بازنگری کلی 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)مطابق ماده (۱۲۷) آیین نامه داخلی مجلس دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد طرحها و لوایح باید در مقدمه به وضوح درج شود و 
همچنین داراى موادى متناسب با اصل موضوع و عنوان طرح نیز باشد. گرچه مقدمه طرحها و لوایح در بیان دالیل توجیهی تقدیم 
آنها در بردارنده حکم قانونی نیست و الزام آور نمی باشد لیکن به عنوان سند پشتیبان در تفسیر قوانین مربوط می تواند مورد توجه 
قرار بگیرد لذا مناسب است در مقدمه طرح ضمن رعایت اصول نگارش متون قانونی دالیل توجیهی آن که متناسب با حجم گسترده 

مواد باشد به دور از نقص و اجمال به طور کامل به ضرورت قانونگذاری فلسفه و هدف آن پرداخته شود.

۲)تبویب طرح دارای ایراد و نیازمند بازنگری و اصالح است با این توضیح که متن پیشنهادی فقط مشتمل بر فصل است لذا الزم 
است نسبت به تبویب مجدد آن اقدام شده و مواد به ترتیب در قالب بخش فصل و مبحث گنجانده شود.

۳)در بند (الف) ماده (۱) طرح در تعریف مجلس شورای اسالمی مقرر شده که: مجلس مجموعه تشکیالت اعمال کننده وظایف 
مندرج در اصل (۵۸) قانون اساسی اعم از کلیه تشکیالت اداری مالی و پارلمانی است وارد کردن تشکیالت اداری مالی در تعریف 
مجلس شورای اسالمی محل ایراد است. مطابق اصل (۶۲) قانون اساسی: مجلس شورای اسالمی از نمایندگان ملت که بطور مستقیم 
و با رای مخفی انتخاب میشوند تشکیل میگردد لذا تعریف بند (الف) ماده (۱) با اصل (۶۲) در تعارض است. از سوی دیگر کلمه 

(پارلمان) مندرج در این بند با اصل (۱۵) قانون اساسی در تعارض است.

۴)با توجه به اینکه غالب تعاریف ارائه شده در فصل اول طرح پیشنهادی (اعتبار دیون بالمحل درآمد اختصاصی تشخیص تأمین 
اعتبار تعهد تسجیل حواله پیش پرداخت علی الحساب سپرده کارپرداز) عیناً تکرار مفاهیم و تعاریف مندرج در قانون محاسبات 
عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ با اصالحات و الحاقات بعدی است لذا در راستای ضرورت جلوگیری از تورم قوانین باید 
مفاهیمی که در قانون محاسبات عمومی تعریف شده اند از متن طرح حذف شده و طی یک ماده اصطالحات به کار رفته در این 

طرح تابع تعاریف مندرج در قانون محاسبات عمومی کشور شوند.

۵)عبارت (مراجع صالحه) در ردیف (۱) بند (ج) ماده (۱) دارای ابهام است لذا با بند (۹) سیاستهای کلی نظام قانونگذاری مبنی بر 
ضرورت شفافیت و عدم ابهام قانونگذاری در تعارض است.

۶)به استناد ردیف (۳) بند (ج) ماده (۱) طرح (حقوق معوقه کارکنان) جزء (دیون بالمحل) محسوب گردیده است این در حالی 
است که برای پرداخت حقوق کارکنان هرساله در الیحه بودجه ردیف اعتباری مجزا و مشخص تعیین می شود اینکه این حقوق به 

هر دلیلی معوق گردیده است نمی توان آن را به عنوان (دیون بالمحل) محسوب نمود.

۷)درج عبارت کلی و مبهم (سایر موارد مشابه) در ردیف (۳) بند (ج) ماده (۱) طرح مغایر سیاستهای تنقیحی مجلس و سیاستهای 
کلی نظام قانونگذاری مبنی بر ضرورت شفافیت و عدم ابهام قانونگذاری است. موارد مد نظر باید به طور دقیق احصاء و ذکر شوند.

۸)به موجب بند (۱۵) ماده (۱) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ در تعریف درآمد مقرر شده است: منظور آن 
دسته از داد و ستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را افزایش میدهد از طرفی به موجب بند (د) ماده (۱) طرح در تعریف 
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(درآمد) مقرر شده: افزایش داراییها یا کاهش هزینه ها و یا ترکیبی از هردو که منجر به افزایش ارزش خالص طی دوره می شود 
لذا در صورت تصویب بند (د) ماده (۱) طرح بند (۱۵) ماده (۱) قانون برنامه و بودجه کشور باید تعیین وضعیت شود.

۹)تعریف مفهوم (درآمد اختصاصی) در بند (ه) ماده (۱) طرح که مقرر می دارد: درآمدی که در ارتباط با اجرای وظایف پشتیبانی 
مجلس عنداالقتضاء حاصل می شود با تعریف ماده (۱۴) قانون محاسبات عمومی (اصالحی ۲۸ˏ۱۲ˏ۱۳۷۳) که مقرر می دارد: درآمد 
اختصاصی عبارت است از درآمدهایی که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد 
اختصاصی منظور میگردد تعارض دارد و در صورت تصویب این بند از طرح مجریان در مقام اجراء با مشکل مواجه خواهند شد..

۱۰)عبارت (مراجع قانونی و ذیصالح) در ردیف (۳) بند (ط) ماده (۱) دارای ابهام است لذا با بند (۹) سیاستهای کلی نظام 
قانونگذاری مبنی بر ضرورت شفافیت و عدم ابهام قانونگذاری در تعارض است. 

۱۱)مفهوم (ذیحساب) در بند (ک) ماده (۱) نیازمند تعریف است.

۱۲)مفهوم (هزینه) در بند (ل) ماده (۱) طرح به (کاهش داراییها افزایش در بدهی ها یا ترکیبی از هردو که منجر به کاهش ارزش 
خالص طی دوره می شود) تعریف شده است. در ماده (۲۳) قانون محاسبات عمومی کشور این مفهوم به: (هزینه عبارت از 
پرداختهائی است که بطور قطعی به ذینفع در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و مقررات مربوط 
صورت میگیرد) تعریف شده است لذا به نظر می رسد تعریف مفهوم (هزینه) مندرج در بند (ل) ماده (۱) طرح با ماده (۲۳) قانون 

محاسبات عمومی کشور در تعارض است. 

۱۳)عبارت (طی دوره) در بند (ل) ماده (۱) دارای ابهام است.

۱۴)عبارت (مقامات مجاز) مندرج در بند (م) و (ش) ماده (۱) طرح دارای ابهام است و مغایر سیاستهای تنقیحی مجلس شورای 
اسالمی و سیاستهای کلی نظام قانونگذاری مبنی بر ضرورت شفافیت و عدم ابهام قانونگذاری است و در صورت تصویب موجب 

ابهام می شود.

۱۵)درج عبارت کلی با رعایت قوانین و مقررات مربوط مندرج در بند (ع) ماده (۱) و ردیف (۵) ماده (۸) طرح مغایر سیاستهای 
تنقیحی مجلس شورای اسالمی است و در صورت تصویب موجب ابهام می شود. قوانین و مقررات مدنظر باید به طور دقیق احصاء 
و ذکر شوند و نباید به طور کلی به آنها ارجاع داده شود. این ابهام با حکم بند (۹) سیاستهای کلی نظام قانونگذاری ابالغی 
۱۳۹۸,۰۷,۰۲ مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری با تأکید بر قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن و شفافیت و 

عدم ابهام در تعارض است.

۱۶)در بند (ع) ماده (۱) طرح عبارت (قوانین و ) بعد از عبارت (ضبط آن تابع) اضافه شود.

۱۷)پیشنهاد می شود تعریف مفهوم (متمم بودجه) مندرج در بند (ف) ماده (۱) به شکل زیر اصالح شود: متمم بودجه: عبارتست 
از بودجه ای که طی آن تغییرات سقف اعتبارات دستگاههای اجرایی به قوه مقننه تقدیم می شود تا مورد بررسی و تصویب قرار 

گیرد.
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۱۸)در بند (ص) ماده (۱) طرح عبارت (بطوریکه در جمع) به عبارت (بدون اینکه در سقف) و کلمه (نشود) به (بشود) اصالح 
شود.

۱۹)در تعریف مفهوم (تفریغ بودجه) در بند (ق) ماده (۱) پیشنهاد می شود عبارت (هزینه های قطعی و غیرقطعی) جایگزین عبارت 
(هزینه های برآوردی) و عبارت (عملکرد واقعی) جایگزین عبارت (عملکرد قطعی) و در انتهای بند مذکور عبارت (توسط دیوان 

محاسبات کشور) اضافه شود.

۲۰)حکم تبصره (۱) بند (ر) ماده (۱) طرح مبنی بر تکلیف دولت نسبت به درج بودجه پیشنهادی مجلس عیناً در الیحه بودجه 
سنواتی کل کشور با اصل (۵۷) قانون اساسی مبنی بر استقالل قوا و اصل (۵۲) که مقرر می دارد: بودجه ساالنه کل کشور به ترتیبی 
که در قانون مقرر میشود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسالمی تسلیم میگردد. هرگونه تغییر 
در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود. همچنین با اصل (۱۲۶) قانون اساسی که مقرر می دارد: رئیس جمهور 
مسؤولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و میتواند اداره آنها را به عهده دیگری 

بگذارد در تعارض است.

۲۱)عبارت کارکنان واجد صالحیت مندرج در بند (ش) ماده (۱) عبارتی مبهم و فاقد ضابطه تشخیص است. مفاد قانون باید صریح 
و منجز باشد. عبارت مذکور مبهم و قابل تفاسیر مختلف است و از این حیث اجرای قانون را با مشکل مواجه می کند. این ابهام با 
حکم بند (۹) سیاستهای کلی نظام قانونگذاری ابالغی ۱۳۹۸,۰۷,۰۲ مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری با تأکید بر قابل اجرا بودن 

قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن و شفافیت و عدم ابهام در تعارض است.

۲۲)عبارت (موافقتنامه مجلس) در ماده (۲) دارای ابهام است.

۲۳)حکم ماده (۲) طرح مبنی بر مستثنی کردن بودجه مجلس از شمول ماده (۱۹) قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ (تکلیف دستگاه 
اجرایی نسبت به عمل در اجرای بودجه در حدود اعتبارات مصوب) در مقام اجراء و عمل محل فساد خواهد بود.

۲۴)در ماده (۴) طرح حکم به (تکلیف مجلس) نسبت به ارائه تفریغ بودجه و صورتهای مالی مجلس...دارای ابهام است. باید 
مشخص شود که منظور از (مجلس) چه مرجع یا واحدی است. 

۲۵)به استناد حکم تبصره ماده (۴) طرح مسوولیت مراقبت در حسن اجرای بودجه بر عهده رییس مجلس یا معاون اجرایی وی و 
ذیحساب و مدیر کل بودجه و امور مالی مجلس سپرده شده است این در حالی است که به موجب بند (۱) تبصره (۱) ماده (۵۱) 
آیین نامه داخلی مجلس نظارت و مراقبت بر اجراى مقررات بودجه و امور مالى مجلس و نحوه هزینه کردن آن از جمله وظایف 
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات شمرده شده است لذا تبصره ماده (۴) طرح با بند (۱) تبصره (۱) ماده (۵۱) آیین نامه داخلی 

مجلس در تعارض است.

۲۶)حکم تبصره ماده (۴) طرح مبنی بر مسوولیت رییس مجلس یا معاون اجرایی وی و ذیحساب و مدیر کل بودجه و امور مالی 
مجلس نسبت به تنظیم بودجه با حکم ماده (۸۰) آیین نامه داخلی مجلس که مقرر می دارد: بودجه ساالنه مجلس به پیشنهاد هیأت 
رئیسه پس از مشورت با کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و در موعد مقرر برای دولت ارسال میشود تا با رعایت اصل پنجاه 

و دوم (۵۲) قانون اساسی در بودجه ساالنه کل کشور درج شود در تعارض است.
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۲۷)حکم ماده (۵) طرح که مقرر می دارد : (بودجه مجلس تماماً تخصیص یافته است) با حکم بند (د) ماده (۲۸) قانون الحاق 
برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳,۱۲,۰۴ که مقرر می دارد: اعتبارات هزینه ای و تملک 
دارایی های سرمایه ای و مالی و کمکها و سایر اعتبارات و ردیفهای مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و 
ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین 
یاد شده براساس مفاد موافقتنامه های متبادله دستگاه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و در حدود ابالغ و تخصیص اعتبار 
از سوی سازمان مذکور با رعایت ساز و کار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ قابل تعهد پرداخت و هزینه 
است در تعارض است لذا به موجب ماده (۱۲۲) قانون برنامه ششم توسعه برای تصویب به استناد ماده (۱۸۱) آیین نامه داخلی 

نیازمند رأی دوسوم نمایندگان است.

۲۹مطابق تبصره ماده (۷۱) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱/۶/۱۳۶۶دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط 
دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین 
موضوع کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخالف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه 
مسؤوالن و مقامات ذی ربط مدیران ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسؤول اجرای این حکم می باشند لذا الزم به ذکر 
است حتی با توجه به مستثنی بودن بودجه و اعتبارات مجلس از شمول احکام قانون محاسبات عمومی می توان وحدت مالک 

گرفت که پرداخت چنین کمکها و اعاناتی از سوی مجلس به افراد (موضوع ماده (۶) طرح) ممنوع و محل فساد خواهد بود.

۳۰)حکم ماده (۶) طرح مبنی بر هزینه پنج درصد بودجه هزینه ای مجلس با تشخیص رییس مجلس با اصل (۵۳) قانون اساسی که 
مقرر می دارد: کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب 

صورت می گیرد در تعارض است.

۳۱)حکم به اصالح ماده (۵۱) آیین نامه داخلی مجلس در ماده (۶) طرح خالف اصول تقنینی مبنی بر اجتناب از اصالح سایر قوانین 
در تنظیم طرحها و لوایح است.

۳۲)مطابق تبصره ماده (۷۱) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱/۶/۱۳۶۶دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط 
دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین 
موضوع کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخالف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه 
مسؤوالن و مقامات ذی ربط مدیران ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسؤول اجرای این حکم می باشند. الزم به ذکر است 
حتی با توجه به مستثنی بودن بودجه و اعتبارات مجلس از شمول احکام قانون محاسبات عمومی می توان وحدت مالک گرفت که 
دریافت چنین هدایا و کمکهایی توسط مجلس از طرف دستگاههای اجرایی (موضوع بند ۳ ماده (۸) طرح) ممنوع و محل فساد 

خواهد بود.

۳۳)درج کلمه قانون در بند (۴) ماده (۸) دارای ابهام است و در صورت تصویب اجرای قانون را با مشکل مواجه می کند. این ابهام 
با حکم بند (۹) سیاستهای کلی نظام قانونگذاری ابالغی ۱۳۹۸,۰۷,۰۲ مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری با تأکید بر قابل اجرا 

بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن و شفافیت و عدم ابهام در تعارض است.
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۳۴)حکم ماده (۱۰) مبنی بر مجوز مجلس نسبت به افتتاح حساب بانکی مجلس نزد بانکهای معتبر دولتی کشور و واریز و کلیه 
پرداختها و هزینه های مجلس از محل این حساب با اصل (۵۳) قانون اساسی که مقرر می دارد: کلیه دریافتهای دولت در حسابهای 

خزانه داری کل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب صورت می گیرد در تعارض است.

۳۵)الزم است احاله به ماده ۱۰ (موضوع ماده ۱۱ ) به ماده ۸ اصالح شود.

۳۶)الزم است تا در ماده ۱۲ شرایط خاص و ضروری تبیین شود تا راه بر استنباط و تفاسیر مختلف بسته شود.

۳۷)پیشنهاد می شود در ابتدای ماده ۱۳ تبیین شود که ذیحساب مجلس مدیر کل بودجه و امور مالی مجلس است و سپس نحوه 
انتخاب آن چنانچه در ماده ۱۳ طرح آمده است درج شود. و پس از آن در سایر مفاد طرح از عنوان (ذیحساب) به تنهایی استفاده 

شود. استفاده از عبارت (ذیحساب و مدیرکل بودجه و امور مالی مجلس) می تواند موجد ابهام باشد.

الزم بذکر است ذیحساب وفق ماده ۳۱ اصالحی ۳۰/۲/۱۳۹۹ قانون محاسبات عمومی از دایره شمول وسیعتری از مستخدمین قابل 
انتخاب است و صرفاً به مستخدمین رسمی محدود نشده است.

۳۸)وفق تبصره ۲ ماده ۱۳ نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مالی و ... بر عهده ذیحساب قرار داده شده است. باید توجه 
داشت ذیحساب خود مجری قوانین و مقررات مالی است و صالحیت اعمال نظارت و ایجاد هماهنگی در اجرای مقررات مالی و 
محاسباتی در مجلس و امور ذیل نظر خود را داشته در اجرای صحیح قانون و مقررات ولی ذیحساب خود چون مجری قوانین و 
مقررات مالی است و با عنایت به لزوم تفکیک ناظر و مجری از یکدیگر الزم است تا عملکرد وی در حسن اجرای قوانین و 

مقررات مالی توسط مقامی عالی مورد نظارت قرار گیرد. 

هم چنین الزم است در راستای لحاظ مواد ۷۰ و ۵۱ و تبصره ۱ ماده ۵۱ آیین نامه داخلی و عدم مغایرت با مواد مذکور به نظارت 
ناظران و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در طرح پیشنهادی تصریح شود در غیر اینصورت الزم است در خصوص مواد 

مذکور در آیین نامه تعیین تکلیف شود.

۳۹)کلمه (خرج) در تبصره ۲ ماده ۱۳ و ماده ۱۴ با کلمه (هزینه) جایگزین شود.

۴۰)جمع مواد ۱۳ و ۱۴ و تبصره آن مبهم است. با توجه به این که صالحیت نظارت به ذیحساب (مدیرکل بودجه و امور مالی) 
اعطاء شده مقید نمودن حکم ماده ۱۴ به (اعمال نظارت) با لحاظ حکم تبصره موجه بنظر نمی رسد.

۴۱)مرجع ضمیر (او) در تبصره ماده ۱۴ مبهم است. پیشنهاد می شود (می شود) جایگزین (شده باشد) شود.

۴۲)عبارت (قوانین و مقررات مربوطه) موضوع ماده ۱۵ مبهم و مغایر بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری است.

۴۳)عبارت (سایر قوانین مربوط و ضوابط الزم االجراء) موضوع ماده ۱۹ مبهم و مغایر بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری است.

۴۴)تعریف ارائه شده در خصوص اموال امانی موضوع بند ۲ ماده ۲۰ طرح مبهم است. کلمه (واگذاری) مطلق بوده و فراتر از مفهوم 
امانت است و نقل و انتقال مالکیت را هم پوشش می دهد. ضمناً پیشنهاد می شود تعاریف این ماده به قسمت اول این طرح و 

تعاریف منتقل شود.
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۴۵)ماده ۲۱ و تبصره ۱ آن همپوشانی دارد. با وجود آنکه در ماده ۲۱ حفاظت به طور خاص بر عهده ذیحساب قرار گرفته به موجب 
تبصره ۱ حفظ و حراست به عهده مجلس (به طور کلی) قرار گرفته است که این دوگانگی در ماده و تبصره موجد ابهام و فاقد 

توجیه است. ضمناً استعمال کلمه مجلس به طور کلی و بدون تعیین شخص مسؤول در تبصره ۱ مبهم و غیرشفاف است. 

۴۶)مالک تشخیص و تعیین اموال مازاد در مواد ۲۲ و ۲۴ طرح مشخص نیست.

۴۷) عبارت (مستند سازی) موضوع ماده ۲۳ طرح تقدیمی مبهم و مغایر بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری است. ضمناً استعمال 
کلمه مجلس به طور کلی و بدون تعیین شخص مسؤول در این ماده مبهم و غیرشفاف است.

۴۸) ماده ۲۴ از حیث عدم دریافت از طریق حسابهای خزانه مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی است.

۴۹)عبارت (قوانین و مقررات عمومی مربوطه) موضوع ماده ۲۶ طرح مبهم و مغایر بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری است.

۵۰) عبارت اخیر ماده ۳۰ طرح مبنی بر (در مقابل مراجع قانونی و نهادهای نظارتی نیز موظف به پاسخگویی می باشند) مبهم و 
مغایر بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری است. ضمنا حکم مزبور فاقد اثری مشخص است. الزم است در خصوص موضوع 

این ماده جرم انگاری به صورت شفاف صورت گیرد و فعل مربوطه در حکم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی شناخته شود.

۵۱) ماده ۳۱ به کلی مبهم و مغایر بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری است. عبارت های (در صورت ضرورت) (صرفه و صالح) 
(انجام برخی کارها ..به طور امانی) استعمال کلمه مجلس به طور کلی و بدون تعیین شخص مسؤول مبهم و غیرشفاف است.

۵۲) در خصوص ماده ۳۲ طرح باید در نظر داشت که وفق ماده ۴۱ قانون محاسبات عمومی کشور وجوهی که بعنوان سپرده و یا 
وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظائر آنها دریافت میگردد باید به حسابهای مخصوصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران و یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران نمایندگی داشته باشند افتتاح میگردد 
واریز شود وجوه واریز شده به حسابهای مذکور که بدون حق برداشت خواهد بود باید در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمرکز 

وجوه سپرده در خزانه منتقل شود.

۵۳) پیشنهاد می شود تبویب و عنوان (فصل نهم سایر) حذف شود.

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 ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ مصوب: ۱۳۷۹/۰۱/۲۰

بخش های قانون: ردیف۶-۱-ردیف۲-ردیف۲-۲-ردیف۳-۲-ردیف۴-۲-ردیف۵-۲-ردیف۶-۲-ماده ۵۱**ردیف۱-۶-
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**ردیف۶-۱-ردیف۲-ردیف۲-۲-ردیف۲-۳-
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ردیف۴-۲-ردیف۵-۲-ردیف۶-۲-ماده ۵۱-تبصره ۱-ردیف۲**ردیف۶-۱-ردیف۲-ردیف۲-۲-ردیف۳-۲-ردیف۲-۴-
ردیف۵-۲-ردیف۶-۲-ماده ۵۱-تبصره ۱-ردیف۳**ردیف۶-۱-ردیف۲-ردیف۲-۲-ردیف۳-۲-ردیف۴-۲-ردیف۲-۵-
ردیف۶-۲-ماده ۵۱-تبصره ۱-ردیف۴**ردیف۶-۱-ردیف۲-ردیف۲-۲-ردیف۳-۲-ردیف۴-۲-ردیف۵-۲-ردیف۶-۲-ماده 
۵۱-تبصره ۲**ردیف۶-۱-ردیف۲-ردیف۲-۲-ردیف۳-۲-ردیف۴-۲-ردیف۵-۲-ردیف۶-۲-ماده ۵۱-تبصره۳**سوم-ماده 

۸۰**سوم-ماده ۸۰-تبصره

*****

www.dotic.ir

http://dotic.ir

