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طرح نمایندگان

██ عادی  ☐ یک فوریتی  ☐ دو فوریتی  ☐ سه فوریتی

                  

اين طرح در جلسه علني شماره  ۳۱  مورخ   ۱۳۹۹/۷/۸  مجلس شورای اسالمی

 به صورت                                   مطرح گردید و به صورت                               اعالم وصول گردید.

دبير هيأت رئيسه
امضا

ساماندهی استخدام کارکنان دولت 

معاونت قوانين؛ بررسي و اظهارنظر نماييد.       
دبير هيأت رئيسه

امضا

دوره: یازدهم
شماره چاپ:۲۳۰ 
شماره ثبت: ۲۰۰

تذکر: اعالم وصول این طرح در اجرای ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور 
مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ پس از اخذ نظر معاونت قوانین و در صورت عدم مغایرت آن با مواد آیین 

نامه داخلی مجلس شورای اسالمی امکان پذیر خواهد بود.

عادی☐
یک فوریتی██

دو فوریتی☐

سه فوریتی☐
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باسمه تعالي

معاونت قوانين

به منظور بررسي تقاضاي فوريت طرح در صحن علني توزيع شود.

تاريخ ۱۳۹۹/۷/۱ ساعت ۹:۳۷

دبير هيأت رئيسه
امضا
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باسمه تعالي

رئيس محترم مجلس شوراي اسالمي 

احتراماً، طرح ذيل كه به امضا ۴۵ نفر از نمايندگان رسيده است جهت طي 
مراحل قانوني تقديم ميگردد.

مقدمه(داليل توجيهي):

  

در دستگاههای اجرایی به علت تعدد شیوه های استخدامی و فرآیند استخدام، عواقبی از جمله استخدام های 
بی ضابطه و سرفا براساس روابط،تبعیض در پرداخت ها، عدم امنیت شغلی و بی عدالتی در توزیع فرصت 

های شغلی پدید آمده و موجبات نارضایتی کارکنان دولت را به وجود آورده است، لذا ضرورت دارد به منظور 
رعایت عدالت استخدامیو جلوگیری از هرگونه تبعیض، شیوه استخدام و نوع ارتباط کاری بین کارکنان دولت 
و دستگاه های اجرایی، ساماندهی گردد. با توجه به اهمیت موضوع طرح ذیل در قالب یک فوریت تقدیم می 

گردد.
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عنوان طرح

 موضوع طرح

ازتاريخ تصويب اين قانون، استخدام در دستگاههاي اجرائي به دو روش زير انجام مي پذيرد: 
الف

استخدام رسمي براي بکارگيري در مشاغل حاکميتي.  
ب

استخدام پيماني براي بکارگيري در مشاغل غيرحاکميتي دائمي. 
تبصره ۱

کارکناني که براي مشاغل حاکميتي بکارگيري مي شوند، پس از موفقيت در آزمون عمومي و تخصصي و 
طي مراحل گزينش و آموزش بدو خدمت، براي مدت حداقل سه و حداکثر شش سال، به صورت رسمي 

آزمايشي مشغول به کار خواهند شد. اين نيروها، پس از انقضاي مدت مزبور، و حصول اطمينان از صالحيت 
و توانمندي آنان، به استخدام رسمي قطعي در خواهند آمد. بکارگيري نيروهاي موقت براي مشاغل حاکميتي 

مطلقاً ممنوع است. مشاغل نظامي، انتظامي و امنيتي، مشاغل حاکميتي محسوب مي شود. ساير مشاغل 
حاکميتي توسط دولت پيشنهاد مي گردد و به تصويب مجلس شوراي اسالمي خواهدرسيد.  

تبصره ۲
بکارگيري در مشاغل غيرحاکميتي دائمي، مستلزم شرکت در آزمون عمومي و تخصصي، گزينش و گذراندن آموزش بدو خدمت است. 

نخستين قرارداد پيماني با پذيرفته شدگان يکساله خواهد بود. پس از اتمام مدت مزبور، در صورت حصول اطمينان از صالحيت و 
توانمندي فرد، قراردادهاي بعدي به ترتيب، به صورت دوساله، چهارساله، هشت ساله و پانزده ساله منعقد مي شود. آخرين قرارداد، 

متناسب با باقيمانده مدت خدمت مستخدم تنظيم مي شود.   
تبصره ۳

قراردادهايي که من بعد، با کارکنان پيماني که در زمان تصويب اين قانون در خدمت دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه 
ششم توسعه هستند، منعقد مي شود، از حيث مدت قرارداد، تابع حکم تبصره (۲) اين ماده بوده و سابقه فرد در احکام بعدي لحاظ 

خواهدشد. 

ساماندهی استخدام کارکنان دولت 
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تبصره ۴

دولت موظف است در رابطه با نيروهايي که در زمان تصويب اين قانون به صورت قراردادي در خدمت 
دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه هستند و داراي شماره شناسه قراردادي از 

سامانه کارمند ايران سازمان اداري و استخدامي کشور مي باشند، به ترتيب زير عمل 
کند:                                              

۱
با افرادي که حسب تأييد سازمان امور اداري و استخدامي، از طريق فراخوان و شرکت در آزمون با نشر آگهي عمومي و طي نمودن 

مراحل گزينش بکارگيري شده اند، يا حداقل پنج سال به صورت مستمر با دستگاه اجرائي قرارداد داشته اند و صالحيت عمومي آنها مورد 
تأييد مراجع ذيربط، و صالحيت تخصصي آنها مورد تأييد دستگاه مربوطه مي باشد، قرارداد پيماني يک ساله منعقد نمايد. پس از آن، با 

اين افراد مطابق تبصره (۲) اين ماده رفتار خواهدشد.     
۲

ساير نيروهاي قراردادي در صورتي که قرارداد آنها قبل از پايان مهرماه ۱۳۹۷ منعقد شده باشد، اجازه دارند در آزمون ويژه اي که حداکثر 
ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابالغ اين قانون، صرفاً براي اين گونه افراد برگزار مي شود شرکت کنند. به ازاي هر سال قرارداد، ده درصد 

به نمره آزمون شرکت کنندگان افزوده مي شود. با اين افراد، در صورت موفقيت در آزمون هاي عمومي و تخصصي و طي مراحل 
گزينش، قرارداد پيماني يک ساله منعقد مي شود و پس از آن، مطابق تبصره (۲) اين ماده با آنان رفتار خواهدشد. افرادي که قرارداد آن ها 

بعد از پايان مهرماه ۱۳۹۷ منعقد شده است، حق شرکت در آزمون اين بند را ندارند. 
تبصره ۵

دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، در صورت نياز به «خدمات موقتِ» اشخاص حقيقي يا حقوقي، بايد به 
ترتيب زير عمل کنند:  

۱
خدمت مورد نياز توسط باالترين مقام دستگاه، به رئيس سازمان امور اداري و استخدامي يا نماينده استاني وي اعالم مي شود. سازمان 

موظف است حداکثر ظرف مدت يک ماه از تاريخ دريافت درخواست، نظر مثبت يا منفي خود را به دستگاه متقاضي اعالم کند.   
۲

در صورت تأييد نياز توسط سازمان امور اداري و استخدامي، اشخاص حقيقي يا حقوقي که صالحيت و توانايي ارائه خدمت موردنظر 
دستگاه متقاضي را دارند، حسب مورد، از طريق فراخوان عمومي و برگزاري مناقصه يا گزينش، توسط سازمان برنامه و بودجه يا 

واحدهاي استاني آن، مطابق مقررات مربوط انتخاب و به دستگاه متقاضي معرفي مي شوند. قرارداد اين اشخاص توسط سازمان برنامه و 
بودجه منعقد مي شود و اعتبار موردنياز، از سرجمع اعتبارات دستگاه متقاضي يا کسر مي گردد. در صورتي که دستگاه متقاضي مستقيماً از 

بودجه عمومي کشور استفاده نمي کند، خزانه داري کل موظف است حسب اعالم سازمان برنامه و بودجه، پرداخت وجه قراردادهاي 
موضوع اين ماده را مقدم بر ساير پرداخت هاي مربوط به دستگاه انجام دهد. مدت قرارداد موقت با اشخاص حقيقي حداکثر سه ماه، و با 

اشخاص حقوقي حداکثر يک سال مي باشد. قراردادهاي موقت با اشخاص حقيقي حداکثر سه نوبت قابل تمديد است.   
۳

اشخاص حقوقي (پيمانکاران) ارائه دهنده خدمات به دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که در مناقصه 
برنده شده اند، موظفند کارکنان خود را تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي قرار داده، حقوق و مزاياي ماهيانه آنان را مطابق حقوق و 

مزاياي نيروهاي پيماني مستخدم دولت، با وظيفه و شرائط مشابه، پرداخت کنند. سازمان برنامه و بودجه موظف است با تمهيد سازوکار 
مناسب، ازجمله الزام پيمانکار به افتتاح حساب ويژه حقوق و مزاياي کارکنان، از انجام کامل و به موقع اين حکم توسط پيمانکاران 
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موضوع اين تبصره اطمينان حاصل کند. سازمان برنامه و بودجه موظف است در صورتي که پيمانکار به هر نحو از اجراي حکم اين بند 
تخطي نموده يا از همکاري با سازمان مزبور خودداري نمايد، نسبت به فسخ قرارداد و انتخاب پيمانکار جديد اقدام کند.     

تبصره ۶
پس از ابالغ اين قانون، عقد هرگونه «قرارداد موقت»، «قرارداد حجمي» و مانند آن توسط دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون 

برنامه ششم توسعه صرفاً درقالب سازوکار مذکور در تبصره (۵) مجاز خواهدبود. هرگونه پرداخت بابت قراردادهاي موقت، قراردادهاي 
حجمي و مانند آن توسط دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، تصرف در وجوه عمومي است و باالترين 
مقام دستگاه و کليه عواملي که در اين گونه پرداخت ها دخيل بوده اند، به انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم مي شوند. 
قراردادهاي پيمانکاري مربوط به انجام طرح هاي عمراني مورد تأييد سازمان برنامه و بودجه از شمول حکم اين تبصره مستثني بوده و 

مطابق قانون برگزاري مناقصات، توسط دستگاه مجري انجام خواهدشد.    
تبصره ۷

کليه نيروهاي شرکتي که قبل از مهر ?? در دستگاههاي اجرايي مشغول به خدمت در کارهاي دائمي هستند مشابه نيروهاي قراردادي با 
آنها عمل مي شود.

_
پس از تصويب اين ماده، مواد (۱۷)، (۱۸)، (۱۹)، تبصره ماده (۳۲)، ماده (۴۵)، قسمت اخير ماده (۴۷) و 

ماده (۱۲۴) قانون مديريت خدمات کشوري نسخ مي شود. 
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زمان امضا حوزه انتخابیه نام و نام خانوادگی ردی
ف

 ۱۳۹۹/۰۶/۳۰
۳:۴۹:۱۸ ب.ظ

بروجرد عباس گودرزی - ۱۱۲۱۲ ۱

 ۱۳۹۹/۰۶/۳۰
۵:۲۳:۰۷ ب.ظ

کرمانشاه محمد رشیدی - ۱۱۱۱۵ ۲

 ۱۳۹۹/۰۶/۳۰
۸:۳۸:۳۳ ب.ظ

همدان و فامنین حمیدرضا حاجی بابائی 
۱۱۰۶۸ - ۳

 ۱۳۹۹/۰۶/۳۰
۹:۳۵:۳۹ ب.ظ

مهاباد جالل محمودزاده - 
۱۱۲۲۹ ۴

 ۱۳۹۹/۰۶/۳۰
۱۰:۲۸:۴۹ ب.ظ

شاهین شهر و میمه و 
برخوار

حسینعلی حاجی دلیگانی 
۱۱۰۷۰ - ۵

 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۲:۱۲:۵۸ ب.ظ

تهران، ری، شمیرانات، 
اسالمشهر و پردیس سمیه رفیعی - ۱۱۱۲۴ ۶

 ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
۶:۳۹:۲۰ ق.ظ

فیروزآباد، فراشبند و 
قیروکارزین

محمدمهدی فروردین - 
۱۱۱۸۸ ۷

 ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
۷:۵۲:۱۳ ق.ظ

تفت و میبد سیدجلیل میرمحمدی 
میبدی - ۱۱۲۵۳ ۸

 ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
۷:۵۳:۰۸ ق.ظ

فردوس، سرایان، طبس و 
بشرویه مجید نصیرائی - ۱۱۲۶۱ ۹

 ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
۷:۵۳:۱۴ ق.ظ

سنقر سیدجواد حسینی کیا - 
۱۱۰۸۳ ۱۰

 ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
۹:۲۷:۵۱ ق.ظ

بوکان انور حبیب زاده 
بوکانی - ۱۱۰۷۱ ۱۱

 ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
۹:۳۰:۲۰ ق.ظ

مشهد و کالت محمدحسین حسین زاده 
بحرینی - ۱۱۰۷۸ ۱۲

 ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
۹:۳۴:۱۸ ق.ظ

رشت جبار کوچکی نژادارم 
ساداتی - ۱۱۲۰۷ ۱۳

 ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
۹:۳۴:۲۴ ق.ظ

نجف آباد و تیران و کرون ابوالفضل ابوترابی - 
۱۱۰۱۴ ۱۴

 ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
۹:۳۷:۳۰ ق.ظ

ارومیه سیدسلمان ذاکر - 
۱۱۱۰۳ ۱۵

 ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
۹:۳۷:۵۴ ق.ظ

رزن و درگزین حسن لطفی - ۱۱۲۱۵ ۱۶

 ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
۹:۳۸:۲۵ ق.ظ

- ۱۱۰۹۸سیدکاظم دلخوش اباتری صومعه سرا ۱۷

 ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
۹:۴۱:۲۹ ق.ظ

هشترود و چاراویماق سیدحمزه امینی - 
۱۱۰۲۹ ۱۸

 ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
۹:۴۱:۴۰ ق.ظ

قاینات و زیرکوه سلمان اسحاقی - ۱۱۰۲۲ ۱۹

 ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
۹:۴۳:۵۱ ق.ظ

۱۱۰۳۵علی بابائی کارنامی - ساری و میاندورود ۲۰

 ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
۹:۴۶:۵۵ ق.ظ

اردبیل، نمین، نیر و 
سرعین صدیف بدری - ۱۱۰۴۰ ۲۱

 ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
۹:۵۱:۳۴ ق.ظ

آباده، بوانات، خرم بید 
و سرچهان رحیم زارع - ۱۱۱۲۷ ۲۲

 ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
۹:۵۳:۴۷ ق.ظ

گرمی ولی اسماعیلی - ۱۱۰۲۴ ۲۳
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 ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
۹:۵۶:۰۲ ق.ظ

فومن و شفت خلیل بهروزی فر - 
۱۱۰۴۴ ۲۴

 ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
۹:۵۷:۵۴ ق.ظ

کرمانشاه عبدالرضا مصری - 
۱۱۲۳۶ ۲۵

 ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
۱۰:۰۵:۱۷ ق.ظ

ایالم، ایوان، چرداول، 
سیروان، ملکشاهی و مهران

علی اکبر بسطامی - 
۱۱۰۴۱ ۲۶

 ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
۱۰:۱۴:۴۶ ق.ظ

مراغه و عجب شیر علی علی زاده - ۱۱۱۷۶ ۲۷

 ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
۱۰:۱۶:۳۰ ق.ظ

سبزوار، جفتای، جوین، 
خوشاب و داورزن

بهروز محبی نجم آبادی 
۱۱۲۲۰ - ۲۸

 ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
۱۰:۲۵:۴۲ ق.ظ

آبادان جلیل مختار - ۱۱۲۳۲ ۲۹

 ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
۱۰:۵۳:۳۲ ق.ظ

تبریز، آذرشهر و اسکو محمدحسین فرهنگی - 
۱۱۱۸۹ ۳۰

 ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
۱۱:۰۱:۰۷ ق.ظ

خمینی شهر محمدتقی نقدعلی - 
۱۱۲۶۴ ۳۱

 ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
۱۱:۲۵:۵۶ ق.ظ

تهران، ری، شمیرانات، 
اسالمشهر و پردیس

روح اله ایزدخواه - 
۱۱۰۳۴ ۳۲

 ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
۱۱:۳۱:۵۱ ق.ظ

سبزوار، جفتای، جوین، 
خوشاب و داورزن

علی اصغر عنابستانی - 
۱۱۱۸۰ ۳۳

 ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
۱۱:۴۸:۳۰ ق.ظ

مالیر هادی بیگی نژاد - 
۱۱۰۴۵ ۳۴

 ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
۲:۲۷:۵۴ ب.ظ

نیشابور و فیروزه هاجر چنارانی - ۱۱۰۶۶ ۳۵

 ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
۴:۰۳:۰۶ ب.ظ

یزد، اشکذر و بخش ندوشن 
و دهستان سورک

محمدصالح جوکار - 
۱۱۰۶۴ ۳۶

 ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
۴:۴۵:۱۵ ب.ظ

مشهد و کالت نصراله پژمان فر - 
۱۱۰۵۰ ۳۷

 ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
۸:۲۳:۴۶ ق.ظ

طوالش، رضوانشهر و ماسال حسن محمدیاری - ۱۱۲۲۸ ۳۸

 ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
۹:۵۶:۲۳ ق.ظ

فریمان، سرخس و بخشهای 
احمد آباد و رضویه

سیداحسان قاضی زاده 
هاشمی - ۱۱۱۹۷ ۳۹

 ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
۹:۵۷:۵۱ ق.ظ

کرج، اشتهارد و فردیس مهدی عسگری - ۱۱۱۷۲ ۴۰

 ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
۹:۵۸:۲۰ ق.ظ

۱۱۱۳۲علی زنجانی حسنلوئی - نقده و اشنویه ۴۱

 ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
۱۰:۰۱:۱۴ ق.ظ

جیرفت و عنبر آباد ذبیح الله اعظمی 
ساردوئی - ۱۱۰۲۵ ۴۲

 ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
۱۰:۱۹:۰۸ ق.ظ

محالت و دلیجان علیرضا سلیمی - ۱۱۱۴۲ ۴۳

 ۱۳۹۹/۰۷/۰۶
۲:۳۲:۱۵ ب.ظ

تبریز، آذرشهر و اسکو روح اله متفکرآزاد - 
۱۱۲۱۸ ۴۴

 ۱۳۹۹/۰۷/۰۷
۸:۴۰:۵۷ ق.ظ

سقز و بانه بهزاد رحیمی - ۱۱۱۱۰ ۴۵
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باسمه تعالي

مديركل محترم اسناد و تنقيح قوانين

بررسي و اقدام الزم به عمل آيد.

تاريخ   ۱۳۹۹/۷/۶   ساعت ۱۱:۲۵ 

معاون قوانين

_____________________________________________________________________

رؤساي محترم ادارات                       اقدام الزم به عمل 

آيد.

تاريخ   ........   ساعت   ........ 

مديركل اسناد و تنقيح قوانين

اسناد

تنقيح قوانين
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نظر ادارهكل اسناد و تنقيح قوانين

معاون محترم قوانين
احتراما در اجراي بندهاي (۱) و (۳)  ماده (۴) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور 

مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر اين ادارهكل به شرح زير تقديم ميگردد:

۱. در اجراي بند (۱): 
                   

الف- در خصوص طرح تقدیمی قوانین متعارض

ب- در خصوص طرح تقدیمی قوانین مرتبط 

 

۲. در اجراي بند (۳):
     با عنايت به بررسيهاي به عمل آمده قانونگذاري در اين موضوع 

   

مديركل اسناد و تنقيح قوانين
                                                                             

وجود ندارد██

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود.☐

وجود ندارد██

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود.☐

الزم است.☐

الزم نیست.☐
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باسمه تعالي

مديركل محترم تدوين قوانين

بررسي و اقدام الزم به عمل آيد.

تاريخ    ۱۳۹۹/۷/۶  ساعت ۱۰:۵۹

معاون قوانين

_____________________________________________________________________

رؤساي محترم ادارات         اقدام الزم به عمل آيد.                                                                                                                   

تاريخ    ........  ساعت ........

مديركل تدوين قوانين 

قوانين

مشاورتهاي تقنيني
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نظر ادارهكل تدوين قوانين 
معاون محترم قوانين

احتراما در اجراي بندهاي (۲) و (۴) ماده (۴) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور 
مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر اين ادارهكل به شرح زير تقديم ميگردد:

۱- سابقه تقديم:

   
   

                                      (موضوع اصل ۸۵ قانون اساسي) رد شده و اينك با:

-  مجدداً قابل پيشنهاد به مجلس 

۲- در اجراي بند (۲) ماده (۴) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور:

در طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی

۳- از نظر آييننامه داخلي مجلس (شكلي)
الف- ماده ۱۳۱-

اول- حداقل امضا الزم (۱۵ نفر)

دوم- موضوع و عنوان مشخص  

سوم- دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه

چهارم- موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان 

ب- ماده ۱۴۲- 
طرح تقدیمی دارای                                                    است و پیشنهاد آن به عنوان                        

مواجه با ایراد 

قبال تقدیم نگردیده است██ماده ۱۳۴  -   

قبال در جلسه علني شماره - مورخ - تقديم و در تاريخ   -   در☐  

رعایت شده است.☐

رعایت شده است(با نظر کارشناسی)☐

رعایت نشده است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود.██

دارد██

ندارد☐

دارد██

ندارد☐

دارد██

ندارد☐

دارد██

ندارد☐

یک موضوع☐
بیش از یک ██

موضوع

ماده واحده██

مواد متعدد☐

نمی باشد.☐
می باشد.██

محلس☐

کمیسیون☐

می باشد☐

نمی باشد☐
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۴- در اجراي بند (۴) ماده (۴) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵: 

اول: از نظر قانون اساسي؛

طرح تقدیمی با قانون اساسی به طور کلی مغایرت 

   

دوم: از نظر سياستهاي كلي نظام و سند چشمانداز؛
طرح تقدیمی با سیاست های کلی نظام و سند چشم انداز مغایرت

سوم: از نظر قانون برنامه؛

طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت 

چهارم: از نظر آييننامه داخلي مجلس (ماهوي)؛

الف- طرح تقدیمی با قانون آیین نامه داخلی مجلس مغایرت 

ب- ماده ۱۴۴- رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی

ج- ماده ۱۸۵- موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب                                                  

و نیاز به       رای نمایندگان 

 

تعداد .......... برگ اظهارنظر به ضميمه تقديم ميشود.

مديركل تدوين قوانين

۵- طرح تقدیمی از حیث پیشگیری از وقوع جرم با بند (۵)اصل(۱۵۶) قانون اساسی مغایرت

 
معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه

         

     
 

                                                    

ندارد. ☐
دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

 ندارد.
 دارد.

۲
۳

شده است.☐

نشده است.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود.☐

ندارد.☐

دارد.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می ☐
شود.

ندارد.☐

دارد.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود.☐

ندارد.☐

دارد.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود.☐

نمی شود☐

می شود☐
ندارد.☐

دارد.☐
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ضميمه نظر ادارهكل تدوين قوانين

بيان مستندات و داليل مغايرت:

-

www.dotic.ir

http://dotic.ir


باسمهتعالي

                                                     
                                          شماره:
                                                                                            تاريخ:

هيأترئيسه محترم مجلس شوراي اسالمي

احتراما، در اجراي آييننامه داخلي مجلس شوراي اسالمي و 

ماده (۴) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 

ساماندهی استخدام کارکنان  ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر معاونت قوانين درمورد طرح "

: " دولت 

.

تقديم ميگردد.

معاون قوانين
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ضميمه نظر ادارهكل اسناد و تنقيح قوانين
سوابق قانوني و داليل ضرورت قانونگذاري: 
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