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بسم هللا الرحمن الرحیم
اصول وظائف داخلی شورای ملی
در انتخاب رئیس و معین ها و منشی
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 -۱رئیس و معاونان از وکالء با کثریت آراء تعین میشوند ،انتخاب رئیس باید در جلسۀ اول انعقااد شاورام ملار در یاهی ا
اقالً س ربع از اعضا یضور داشت باشند اجراء گردد.

 -۲منشر شورم بانتخاب مجلاس و من اورم رئایس و بااقر هیئات تیریریا بتصاویب منشار و معاوناان شاورم از یضاور
رئیس مقرر مر شوند ،تعین خان سامان و تیویلدار وغیره مستخدمین رأسا ً از صالییت رئیس است.

وظائف رئیس

 -:۳شروع بمذاکره و ختم اجالسات متعلق برئیس است همچنان اوقات اجالسات مقرره یا فوق اهعاده از طار
مر شود.

رئایس تعاین

 -۴بعد از مذاکره بقدر کفایت در ی موضوع رئیس مجلس امر بگرفتن آراء نموده نتیج را بمجلس اطالع میدهد.
 -۵رئیس دائما ً مراقب مذاکرات مجلس بوده هرگاه در وقت مذاکره خال

موضاوع از طار

ی ار از اعضااء ا شاار شاود

رئیس طرز مذاکره را باو مر فشماند.
 -۶هرگاه در بین مذاکرات ن ر بوقوع مشاجره و منازعۀ اعضاء با همادیگر تعطیال امار ماذاکره تصاور گاردد بمقادار رفاع
مشاجره رئیس مجلس را معطل کرده مر تواند.
 -۷رئیس مجلس مذاکرۀ یک مطلب را ک در مجلس رسیده است بیاک وقات معاین دیگار تااخیر کارده مار تواناد و ایان قسام
مسایل در فشرست آنروز از طر

منشر قید مر شود تا بروز معین مورد بیث قرار داده شود.

 -۸انجمن هام تیقیق ک از اعضام مجلس تش یل مر یابد رئیس داخل مذاکرات انجمن ها عنداهلزوم شده میتواند.
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 -۹رئیس مجلس هرگاه بخواهد در مبایثۀ کدام مطلبر دخاهت کند باید جام خود را بمعین اول گذاشت و خودش بجام مت لم
قرار گرفت بصورتی

الزم داند مذاکره نماید.

 -۱۰اجازه رخصتر وکالء منوط بامر رئیس است.

وظایف معین ها
 -۱۱معین ها در یال یضور رئیس بامور مجلس با رئیس معاونت مر نمایند و در غیااب رئایس معاین اول و هرگااه معاین
اول یاضر نباشد معین دوم باجرام تمام و ای

رئیس م ل

میباشد.

وظایف منشی
 -۱۲منشر امور تیریریۀ مجلس را قرار آتر تعقیب و اجرا میدارد-:
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اه  -فشرست کار هام مجلس را قبل از انعقاد آن ترتیب و در آغاز مجلس بیضور رئیس تقدیم مینماید.
ب -درین فشرست ن ر باهمیت و درج کار اسماء و خصوصیات هوائح با تاریخ آنشا درج میباشد.

ج -در یین انعقاد مجلس تعداد یضار را بفشرسات مخصوصا آن تطبیاق داده تعاداد یاضار و غیار یاضار را معلاوم کارده
بیضور رئیس عرض می ند.

د -هر روز بوقت افتتاح مجلس از اصول مطاهبی
مجلس قرائت مر نماید.

در جلسۀ گذشت بیاث شاده و ماذاکرۀ آن تماام نگردیاده بارام استیضاار

هـ -تصویبات و فیصلۀ مجلس را تسوید نموده بامضام مجلس میرساند – همچنان نقل آنشا را برام طبع بمطبع و جشة نشار
باداره جراید ،باجازه رئیس میدهد .تیریرات مخف

نویسان را غور و دقت مینماید.

و -قرائت هوائح و م توبات در مجلس و یفۀ منشر است.

ز -منشر بتجدید قرائت هوائح و همچنان بت رار آن تا زمانی

اعضاء قرائت را کافر بدانند م ل

است.

ح -معلوم نمودن اکثریت آراء در مجلس بیضور رئیس بعشدۀ منشر است.
ط -ساواالت و جواباتی ا از مجلاس بادوائر رسامی م توباا ً هازوم مار شاود میناوت آنارا منشار تیریار و بعاد امضاام رئایس
مینوت را با اوراق متعلق اش بدفتر سپرده اصل م توب آن بمرجعش فرستاده میشود.
 -۱۳از اعضام مجلس کسانی

بانجمن تیقیق مامور مر شوند باید اسامر آنشا با تاریخ انتخاب و و ائ

در دفتر شورام ملر قید و ثبت باشد.

مخصوصاۀ شاان
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 -۱۴منشر در یف مسایل مشم غیار قابال افشااء کا در ضامن مشااغل خاود کساب مار نمایاد م لا

اسات کا نبایاد اشااع

نماید.
 -۱۵منشر مطاهبر را ک در یک دورۀ انعقاد ب شورام ملار بمجلاس ناا تماام ماناده باشاد بایاد فشرسات آنارا بادورۀ ثاانر در
یین افتتاح مجلس بیضور رئیس تقدیم نماید تا مطابق اصل ( )۲۶این الئی مطرح مذاکره شود.

وظایف اعضاء
 -۱۶از اعضام مجلس کسانی

برام منافع و مصلیت عمومی بخواهد چیزم ا شاار کناد بایاد مطاهاب را در الئیا نوشات

برئیس مجلس تقدیم نماید .تا در صورت موافقت بماذاکرۀ آن قارار اصال ( )۳۱اصاول اساسار شاورام ملار مطارح ماذاکره
قرار داده شود.
 -۱۷مطلبی

قرار اصل ( )۱۶فوق برام مذاکره در مجلس قبول مر شود مجلس مختار است بشمان ساعت در آن موضوع
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مذاکره نماید و یا مذاکرۀ آنرا بدیگر وقت بگذارد.

اصول آداب مجلس و ترتیب مذاکرات

 -:۱۸اعضام مجلس باید تماما ً باا همادیگر ب ماال ادب و ایتارام باوده ،یرکتار را کا مناافر اصاول آداب مجلاس و تضایح
ایتاارام و یااا یقااایق دیگاارم باشااد مرت ااب نشااود و اگاار ی اار از اعضاااء مشاایول نطااق باشااد بایااد در قیاال و قااال و همچنااان
سرگوشر کردن با ی دیگر ،ف ر آنرا پریشان سازد – هرگاه شخصار از اعضااء مرت اب ایان افعاال شاود از طار

رئایس

مجلس نصییت و بترک آن توصی مر شود.

 -۱۹اها  :تاا اختتاام قرائاات هاوائح یاا دیگاار اوراق هیچیاک از اعضااء اعتااراض و تنقیاد ،یاا استفسااار شافاهر را یاق ناادارد
ن اتی

میل اعتراض و تنقید یا استفسار باشد اعضاء هر یک در کاغذی

روم میز خود برام یااد داشات دارد قیاد داشات

بعد از اختتام قرائت هوائح راجع بیاد داشت هام خود داخل مذاکره شده میتواند.

ب :اعضام مجلس مطابق اصل ( )۱۲و ( )۳۰اصاول اساسار شاورام ملار در ا شاار رام خاود آزادناد و در موقعی ا دو
نفر اعضاء مقارن ی دیگر خواهش نطق نمایند اول شخص مقدم یق نطق دارد.
 -۲۰اعضااام مجلااس در وقاات مااذاکره خااارج از موضااوع مااذاکره نمیتواننااد و در یااین مااذاکرات رئاایس مخاطااب قاارار داده
میشود.
 -۲۱در یاهی
میتواند.

ی ر از اعضاء نطق می ند هرگاه سایر اعضاء ملتفات نطاق آن نشاوند باجاازۀ رئایس تجدیاد نطاق را نماوده
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 -۲۲مطلبی ا در مجلااس تیاات م ا ذاکره اساات قباال از انجااام آن نبایااد مطلااب دیگاار از طاار
صورتی

اعضاااء آغاااز شااود ،مگاار در

مطلب ثانر مقدم مطلب اول با توضییات آن باشد.

 -۲۳مطلبی

در مجلس مذاکرۀ آن تمام شده است ،قبل از تیصیل آراء برام استیضار مجلس مجدداً قرائت میشود.
بفشم مطلب دیگر باشد اول مطلب موقو

 -۲۴مطاهبی

فشم آن موقو

 -۲۵مطاهبی

پیچیده گر و یا موضوعات مختل

علیۀ را مذاکره کرده بعد ب مطلب اول میپردازند.

داشت باشاد ،مجلاس مختارناد خودشاان مساائل را تنقایح کارده ماذاکره مار

نمایند یا برام تفریق و تنقید موضوع از اعضام مجلس انجمن مخصوص تش یل میدهند.
 -۲۶از مسایل واردۀ شاورم هرگااه در یاک دوره انعقادیاۀ شاورم رویات ناا تماام ماناده باشاد بادورۀ ثاانر بمجلاس شاوروم
رویت و مذاکره مر شود.

دراصول مباحثه و مذاکرۀ مطالب
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 -۲۷شروع بمذاکرات وقتر میشود ک اقالً نص

اعضاء یاضر باشد اما در وقت تیصیل آراء یضاور تماام وکاالء یتمار

است و هرگاه بنابر بعضر معاذیر مثل مریضر وغیره یضور هم وکاالء مم ان نشاود اقاالً سا رباع اعضااء بایاد یضاور
داشت باشند.

 -۲۸در موقع تیصیل آراء هار گااه از جملاۀ اعضااء بعضاا ً کا تعاداد آنشاا اضااف اسات رباع اعضااء مجلاس نباشاد یضاور
نداشت باشند یق تردید آراء مجلس را ندارند.

 -۲۹بعد از مذاکره در یک موضوع بقدر کفایت از طر

رئیس امر ب تیصیل آراء داده مر شود.

صورت تحصیل اکثریت آراء

 -۳۰بعد از قطع مذاکرات ک مطابق اصل ( )۲۹فاوق شاروع با تیصایل آراء مار شاود هار یاک از اعضااء رأم خاود را
بی اار از ورقا هااام کبااود و ساافید کا ساافید آن عالماۀ قبااول .و کبااود نشااانۀ تردیااد اساات ا شااار مینمایااد ،و تمااام اینورقا هااا
بیضور مجلس از طر

منشر شامار شاده باینصاورت اکثریات معلاوم میگاردد ،و از طار

رئایس یاصال شاماره بمجلاس

اعالن مر شود .رئیس و معین ها بعد تیصل آراء اعضاء رأم خود را بترتیب فوق ا شار مر کند.
در یال تساوم آراء طرفی

رأم رئیس است رجیان دارد.
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اصول تشکیل انجمن های تحقیق و سپردن مطالب بآنها
 -۳۱انجمن هام تیقیق عبارت است از هیئت هائی

از بین اعضاء بارام سانجش هاام ابتادائر مساائل واردۀ شاورم قارار

اصل ( )۳۲اصول اساسر شورام ملر بانتخااب مجلاس تعاین مار شاوند و تشا یل آن ن ار بضارورت ماوقتر و یاا دائمار و
تعداد هر انجمن اقالً ( )۱۰نفر خواهد بود.
 -۳۲تش یل انجمان هاام تیقیاق بتصاویب رئایس مجلاس و تعاداد و اساامر انجمان هاا از طار

مجلاس انتخااب و تعاین مار

گردد.
 -۳۳برام انجمن تیقیق یک نفر منشر و یک نفر کاتب از بین خود اعضام انجمن بانتخاب رئیس انجمن مقرر مر شود.
 -۳۴مطاهااب وارده را تنقاایح و در آن باادقت تمااام مااذاکره کااردن و نتیج ا تیقیقااات را باالئی اۀ ن ری اۀ خااود مرتااب نمااوده و
بموقعی

رئیس معین مر کند در مجلس عرض داشتن از و ائ

انجمن تیقیق و ترتیب میشاود خالصا و باا تفصایل آنارا بمجلاس قرائات مار نمایناد و بعاداً
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 -۳۵نتیجۀ تیقیقات ک از طر

اعضام انجمن است.

اوراق مربوطۀ آن را برئیس مجلس تقدیم مر کنند تاا اگار ثانیاا ً بتوضاییات آن ایتیااج افتاد ت ارار خواناده شاود در صاورت
عدم قبول رأم انجمن از طر
 -۳۶مسائلی

از طر

مجلس در آن باره امر استینا

و یا انجمن دیگر منعقد مر شود.

اعضام مجلس عنوان و در انجمن تیقیق تیت مذاکره گرفتا شاده باشاد اعضاام ماذکور موقتاا ً در

مذاکره و یل سواالت داخل انجمن شده مر توانند.

 -۳۷انجمن هام تیقیق ،مطابق الئیۀ مخصوص کا از طار
اصول انت امات داخلر انجمن تیقیق تابع ای ام و ائ

مجلاس تصاویب مار شاود اجارام و اائ

مار کنناد اماا در

داخلر شورا میباشند.

 -۳۸هرگاه اعضام انجمن تیقیق مطابق الئیۀ مجلس رفتار ن نند اعمال آنشا از درجۀ اعتبار ساقط است.

در اصول معلومات خواستن از وزارات و دوائر مستقله

 -۳۹سواالتر ک مجلس از وزراء کتبا ً هزوم ب بیند ،باید منشر آنرا انشاء و ربع اعضااء در آن امضااء نماوده بارئیس بدهاد
ک سواد آنرا امضاء و بمقام صدارت تقادم نماوده ،اصال را بادفتر خاناۀ مجلاس بساپارد و بارام یاضار شادن وزیری ا یال
سوال متعلق باوست باید رئیس مجلس تعین روز را کتبا ً نماید.

در تکالیف مستمعین
 -۴۰از اهاهر کسانی
میتوانند در جائی

خواهش استماع مذاکرات اجالسات علنر مجلس را داشت باشند ،با داشاتن ت ات اجاازۀ شاورام ملار

برام مستمعین معین شده ،اخذ مقام نمایند اما بشیچ صورت یق شرکت را در مذاکرات ندارند.
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 -۴۱مسااتمعین از یااین ورود شااان بمجلااس شااورم تااابع ای ااام امااور انت ااام مجلااس بااوده بایااد ب مااال آراماار نشساات مسااتمع
باشند،هرگاه مخاهفت نمایند بامر رئیس از مجلس خارج مر شوند.

اصول متفرقه
 -۴۲مدت تعطیل شورام ملر ابتداء از آخر میزان اهار اول ثاور و موعاد اشایل در شاش مااه بااقر در هفتا سا روز اسات
باستثنام اوقات کار رؤسا و اعضام انجمن هام تیقیقر ک در زمان اشیال در هفت پنجروز اجرام و ای

مینمایند.

 -۴۳ش ایات راجع بانتخاب وکالء شورام ملر باصل ( )۲۳الئیۀ انتخابات شورام ملر اهر مدت ی ماه در مجلاس شاورم
شنیده مر شود و ی م مجلس قاطع خواهد بود ،بعاد از انقضاام اینموعاد شا ایت کسار شانیده نخواهاد شاد ،اعضاائی
تصرییات فوق از طر

قارار

مجلس عزل آن تصاویب شاود تاا صادور ی ام مجلاس و انتخااب و شاموهیت دیگار اعضاا بمجلاس

شورم اعضام مجلس یساب شده یق رام دارد.
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 -۴۴در مجلس سگرت کشیدن و امثال آن منع است.

خاتمه

 -۴۵مجلس شورم هر یک از مواد این الئی را ک ن ر بضرورت و اقتضام وقات هازوم تییار و تبادیل با بیناد مار تواناد
بوضع دیگر قوانین تییر و تبدیل کند و همچنان فصول جدید وضع نماید.
اجرام ای ام مواد فوق اهذکر را امر و اراده می نم.

تیریر  ۸عقرب سن  ۱۳۱۰ش مطابق ( )۱۹جمادم اهثانر  ۱۳۵۰ق.

