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  دوم سال  -یازدهم دوره

 11/2/1401 چاپ تاریخ
 
 

  1065 شماره چاپ

 76 776   شماره ثبت

 نامه داخلی مجلسآیین اصلی:

 باتبرنامه و بودجه و محاس فرعی:
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تعاليباسمه  

 
 ریاست محترم مجلس شوراي اسالمي

 شود.نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می ۳۵احتراماً طرح ذیل که به امضای 

  مقدمه )دالیل توجيهي(:

 ر عملً ویژه در سالهای اخیهمتن الیحه بودجه سالیانه کل کشور و نیز گزارش کمیسیون تلفیق ب

شود که علوه بر اشکال بنیانی آن به کیفیت می در قانون یکساله میئجر به تصویب قوانینی با ماهیت دامن

 شود:طرح ذیل تقدیم می بنابراین تنظیم و تصویب بودجه لطمات جدی وارد کرده است

  

 -هاشمي زادهن قاضيسيداحسا -حسين ميرزائي  - مجيد نصيرائي -تازیاني محمد آشوري -محمدمهدي مفتح 

 -عليرضا شهبازي  -خواه احد آزادي -محمدحسن آصفري  -زهي اسماعيل حسين -گي محمدحسين فرهن

 -احمد دنيامالي  -مهدي شریفيان  -بحریني زادهمحمدحسين حسين -مهرداد گودرزوندچگيني 

 -مهدي اسماعيلي  -بادي آنجفاالمينيعبدالحسين روح -واه خسيدعلي یزدي -دمصطفي آقاميرسليم سي

 -وردي حسين حق -ریزي حسين رجایي -اني دليگحسينعلي حاجي -الياس نادران  -ي اردکانتيمحمدرضا دش

  -فرهاد طهماسبي  -فاطمه رحماني  -کمال حسين پور  -زنجان مهدي باقري -سيدالبرز حسيني 

 -الدیني سيدمحمدرضا ميرتاج -حسين محمدصالحي داراني  -جالل محمودزاده  -شبيب جویجري 

 اصغر عنابستاني علي –عليرضا عباسي  -سيدمحمود نبویان 
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 عنوان طرح:

 قانون آیين نامه داخلی  (182)الحاق یک تبصره به ماده 

 مجلس شورای اسالمی
 

و   نامه داخلی مجلس اضافه شدهقانون آیین (182)ماده  (4)بعداز بند  (1)متن زیر به عنوان تبصره 

 .شودهای بعدی اصلح میهای تبصرهشماره

ت تبیین شامل مفادی جه منحصراً  الیحه بودجه کل کشور و نیز گزارش کمیسیون تلفیق -1تبصره 

 های کشور در سال مورد رسیدگی استو تعیین درآمدها و هزینه

های کشور هزینه مبتنی بر درآمدها و منحصراًرسیدگی به بودجه در جلسات رسمی کمیسیونها و مجلس 

 توان به قانونگذاری جدید یا اصلح قوانین پرداختدرسال مورد رسیدگی بوده و نمی
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 رئيسه محترم مجلس شوراي اسالميهيأت
 

( قاانون تادوین و تنقای  4نامه داخلی مجلس شورای اسلمی و مااده )احتراماً، در اجرای قانون آیین

طرح الحاق یک تبصره به مااده نظر معاونت قوانین در ماورد  2۵/۳/1۳8۹قوانین و مقررات کشور مصوب 

 .شودمی تقدیم قانون آیين نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي (182)

 قوانينمعاون 
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 كل تدوین قوانيننظر اداره
 معاون محترم قوانين

کال نظر این اداره 2۵/۳/1۳8۹ر مصوب تدوین و تنقی  قوانین و مقررات کشو  ( 4( ماده )4( و )2احتراماً در اجرای بندهای )

 شود:شرح زیر تقدیم میبه

  سابقه تقدیم -1
 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلمی 1۳۰بر اساس ماده 

   گردیده است   نگردیده است طرح/الیحه جاری قبل تقدیم  

 
 

 :( قانون تدوین و تنقيح قوانين و مقررات كشور۴( ماده )2در اجرای بند ) -2

 طرح/الیحه تقدیمی ، از حیث ضوابط تدوین ایراد اساسی ندارد 

   نیست   است دارای موضوع و عنوان مشخص :   1

   نیست   است عنوان با مفاد طرح/الیحه، منطبق :   2

   نیست   است دالیل مندرج در مقدمه توجیهی کافی و به دور از اجمال :   ۳

   نشده است   شده است توضیحات راجع به ضرورت رسیدگی به قید فوریت در مقدمه ارائه :   4

   نیست   است طرح دارای موضوع واحد :   ۵

   : ماده واحده و ارائه آن در قالب   مواد متعدد   

   : نیست با ایراد مواجه   است   

ی بر رعایت اصول قانون نویسی و سیاست های کلی نظام قانونگذاری مبن ۹بند   ۶

 قانونگذاری، لحاظ : 
   نشده است   شده است

 

 شرح نظر کارشناسی اداره کل تدوین قوانین در خصوص ضوابط تدوین

   

مقدمه طرح تقدیمی ناقص و فاقد دالیل توجیهی متناسب با مواد پیشنهادی است و ضرورت قانونگذاری در  -1

ر طرح پیشنهادی اصول نگارش قانون نویسی رعایت نشده است برای نمونه: ماده د -2است. آن تبیین نشده

( قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلمی 182( ماده)4( بند)1الحاق یک تبصره به عنوان تبصره ) -واحده

 طرح تقدیمی به جهت اصلح آیین نامه داخلی برای-۳و شماره تبصره بعدی به ترتیب اصلح می شود: 

 تصویب نیازمند دو سوم آراء نمایندگان حاضر می باشد 
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 : 2۵/۳/1۳8۹( قانون تدوین و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب ۴( ماده )۴در اجرای بند ) -۳

 طرح/الیحه تقدیمی ، از حیث ضوابط ماهوی ایراد اساسی ندارد 

   تعارض ندارد   مطابقت دارد طرح/الیحه با سند چشم انداز و سیاست های کلی نظام :   1

   دارد   ندارد قانون اساسی مغایرت :  ۳طرح/الیحه با اصل   2

   دارد   ندارد قانون اساسی مغایرت :  1۵طرح/الیحه با اصل   ۳

   دارد   ندارد قانون اساسی مغایرت :  ۵2طرح/الیحه با اصل   4

   دارد   ندارد ایرت : قانون اساسی مغ ۵۳طرح/الیحه با اصل   ۵

   دارد   ندارد قانون اساسی مغایرت :  ۶۰طرح/الیحه با اصل   ۶

   دارد   ندارد قانون اساسی مغایرت :  ۷۳طرح/الیحه با اصل   ۷

   دارد   ندارد قانون اساسی مغایرت :  1۳8طرح/الیحه با اصل   8

   دارد   ندارد رت : قانون اساسی مغای 112طرح/الیحه با اصل   ۹

   دارد   ندارد قانون اساسی مغایرت :  1۵8طرح/الیحه با اصل   1۰

   دارد   ندارد طرح/الیحه با سایر اصول قانون اساسی مغایرت :   11

 

 شرح نظر کارشناسی اداره کل تدوین قوانین در خصوص ضوابط ماهوی 

   

 لي نظامدر خصوص سند چشم انداز و سياست هاي ک

 با سند چشم اندازو سیاست های کلی نظام مطابقت دارد.

 

  

   

 در خصوص مغایرت با اصول قانون اساسي 

 مغایرتی با اصول مذکور ندارد.

 

  

    

 مغایرتی با سایر اصول قانون اساسی ندارد.
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 .شودمی تقدیم ضميمه به اظهارنظر برگتعداد .......... 

ينمدیر كل تدوین قوان   
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 كل اسناد و تنقيح قوانيننظر اداره

 معاون محترم قوانين

نظار ایان  2۵/۳/1۳8۹( قانون تدوین و تنقای  قاوانین و مقاررات کشاور مصاوب 4(  ماده )۳( و )1احتراماً در اجرای بندهای )

 شود:کل به شرح زیر تقدیم میاداره

 

 

 ( : 1در اجراي بند )

 ین مرتبط و متعارض طرح/الیحه جاری به ثبت نرسیده است.نظر اداره کل مربوطه در خصوص قوان

 

 

 ( : ۳در اجراي بند )

 نظر اداره کل مربوطه در خصوص لزوم قانونگذاری بر اساس طرح/الیحه جاری به ثبت نرسیده است.
 

  

 شود.كل به ضميمه تقدیم میتعداد .......... برگ سوابق قانونی و نظر اداره

 
 

 ح قوانينمدیركل اسناد و تنقي

www.dotic.ir

http://dotic.ir


۹ 

 

كل اسناد و تنقيح قوانينضميمه نظر اداره  

 قانوني سوابق انضمام به کلاداره نظر

 
 كلنظر اداره -الف
 

 

 سوابق قانونی -ب
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