
معاونت قوانین

عادی

طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی توسط دستگاههای اجرائی و حذف شرکتهای پیمانکار

کمیسیون های ارجاعی

  دوره یازدهم سال اول
تاریخ چاپ

شماره چاپ
۱۸۸ شماره ثبت

اجتماعی اصلی:
برنامه و بودجه و محاسبات-اقتصادی-ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی فرعی:
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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۴۰ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
در راستای اجراء بند(۱) ماده(۷) قانون کار و بند(۴) اصل(۴۳) قانون اساسی و با هدف حذف شرکتهای پیمانکار و واسطه و 
برقراری عدالت اجتماعی، همچنین براساس نامه شماره ۵۳۲/ ت ۳۳۹۵۴/ هـ مورخ ۲/ ۹/ ۱۳۸۴ هیأت وزیران که مقرر شده از 
واگذاری نیروهای قراردادمعین به شرکتهای پیمانکاری خودداری و دستگاه اجرائی به طور مستقیم قرارداد یکساله منعقد نمایند 
تا نارضایتی کارگران از قرارداد موقت کار و عواقب شوم بر زندگی آنان به حداقل و بازدهی کار به حداکثر برسد و امنیت شغلی 

به آنان برگردد، لذا طرح یک فوریتی ذیل پیشنهاد میگردد: 

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
محمدحسین فرهنگی - علیرضا سلیمی - روح اله ایزدخواه - بهزاد رحیمی - احمد مرادی - مصطفی طاهری - محمدرضا 
رضائی کوچی - محمدصالح جوکار - سیدجواد حسینی کیا - سیدالبرز حسینی - علی علی زاده - جالل محمودزاده - محمد 
باقری - صدیف بدری - فریدون حسنوند - ذبیح الله اعظمی ساردوئی - الهویردی دهقانی - علی خضریان - حسینعلی حاجی 
دلیگانی - علی اصغر عنابستانی - روح اله عباس پور - قاسم ساعدی - سیدعلی یزدی خواه - احمدحسین فالحی - نصراله 
پژمان فر - ابراهیم عزیزی - رحمت اله نوروزی - بهروز محبی نجم آبادی - پرویز اوسطی - کمال حسین پور - احسان ارکانی 
- حسن نوروزی - حسین میرزائی - جعفر راستی - علی زنجانی حسنلوئی - فاطمه محمدبیگی - غالمعلی کوهساری - 

محمدتقی نقدعلی - سلمان اسحاقی - روح اله نجابت 
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عنوان طرح:
طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی توسط دستگاههای اجرائی و حذف شرکتهای 

پیمانکار

ماده واحده- دولت موظف است با نیروهای خدماتی مورد نیاز و موجود دستگاههای اجرائی به طور مستقیم 
و با رعایت قانون کار قرارداد انعقاد نماید.

تبصره ۱- اولویت تجدید قرارداد با افرادی است که تاکنون از طریق شرکتهای خدماتی و پیمانکاری به 
دستگاههای اجرائی معرفی و مشغول کار هستند.

تبصره ۲- حکم این ماده واحده مانع از عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی برای انجام کار خارج از 
دستگاه اجرائی نمیباشد.

تبصره ۳- شرکتهای تعاونی کارگری که سهام آنها متعلق به کارگران باشد از موضوع این ماده مستثنی است.
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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 عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی توسط دستگاههای اجرائی و حذف شرکتهای پیمانکار 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 (شکلی)
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: ۱- طرح تقدیمی از جهت عنوان مغایر اصول نگارش متون 
قانونی است. 

۲- متن طرح تقدیمی مغایر سیاستهای تدوینی و تنقیحی قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات میباشد. اینگونه طرحها 
باید در قالب اصالح یا الحاق یک قانون اصلی تنظیم و تقدیم شود. 

۳- طرح مذکور مغایر بند(د) ماده(۵۰) و ماده(۵۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران است؛ لذا نیاز 
به موافقت دوسوم نمایندگان مجلس دارد. 
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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 اداره

کل 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

ب- سوابق قانونی

قوانین متعارض به شرح زیر تقدیم می گردد :

بخش طرح/الیحه: ماده واحده
۱) قانون مدیریت خدمات کشوری -- منقح ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

بخش قانون: فصل دوم – , ماده ۱۳ ـ

توضیحات: ۱- این طرح مغایر ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری است که در آن «ورود به خدمت و تعیین صالحیت 
استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرائی می باشند براساس مجوزهای صادره ، تشکیالت مصوب و رعایت 
مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می شود .» ۲- مطابق ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری «کارگیری افراد در 
دستگاههای اجرائی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی 
امکانپذیر است» لذا این طرح با ماده مزبور مغایر است. ۳- اطالق این طرح در مورد انعقاد قرار داد کار با نیروهای خدماتی مورد 
نیاز و موجود دستگاههای اجرائی مطابق قانون کار با ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که درآن به کارگیری نیروی انسانی 
در برخی از مشاغل که سازمان اعالم می دارد در سقف پستهای سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی براساس قانون کار 

امکانپذیر می باشد در تعارض است. 

قانونگذاری در مورد این بخش: الزم است
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