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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۴۵ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
۱- به موجب ماده (۶۱) قانون مدیریت خدمات کشوری (( اعزام کارمندان دستگاه های اجرائی از زمان 
تصویب این قانون برای طی دوره های آموزشی که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی یا معادل آن می گردد در 
داخل و خارج از کشور با هزینه دستگاه های مربوط و استفاده از ماموریت آموزشی ممنوع می باشد.)) ۲ - 
بر اساس تبصره این ماده (( ایثارگران مشمول مقررات خاص خود می باشند.)) ۳ - وفق ماده (۹) از آیین نامه 
ساماندهی اشتغال فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان باالی بیست و پنج درصد (۲۵%) موضوع تصویب نامه 
شماره ۲۶۲۷۵۶/ت ۴۱۴۵۹ ه - مورخ ۲۷/ ۱۲ / ۱۳۸۸ (( مقررات حاکم بر ماموریت آموزش جانبازان در 
مورد فرزندان شاهد و جانباز الزم الجرا می باشد.)). بر این اساس فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان باالی 
بیست و پنج درصد (۲۵%) از تاریخ تصوب آیین نامه فوق الذکر با استفاده از تسهیالت ماموریت آموزشی در 
مقاطع تحصیلی مشغول به تحصیل شده و فارغ التحصیل یا در حال فارغ التحصل می باشند ؛ لیکن اخیرا" 
احدی به نمایندگی سازمان بازرسی کل کشور به دلیل اینکه فرزندان جانبازان و شهدا بنا به تعریف ایثارگران 
در ماده (۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در شمول ایثارگر قلمداد نشده اند و به جهت مغایرت با 
تبصره ماده (۶۱) قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام به شکایت در دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال ماده 
(۹) آیین نامه مذبور را نمود و علی رغم دفاعیات به عمل آمده از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و 
بنیاد شهید و امور ایثارگران به نمایندگی از دولت برای دفاع از مصوبات دولت متاسفانه منجر به صدور رای 
و ابطال ماده (۹) آیین نامه فوق از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری و لغو ماموریت آموزشی فرزندان 
جانبازان شد. ( فرزندان شهدا به اعتبار بند (ز) ماده (۸۸) قانون برنامه ششم توسعه که اشعار می دارد : (( 
فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز پنجاه درصد 
(۵۰%) [ از جمله ماده (۱۲) قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان مربوط به ماموریت آموزشی 
جانبازان] و باالتر به استثناء تسهیالت خودرو ، حق پرستاری ، کاهش ساعت کاری و حالت اشتغال 
برخوردارند)) کما فی السابق از ماموریت بهرمند می باشند.) رای صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت 
اداری و متعاقب آن صدور بخشنامه از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور به کلیه دستگاه های اجرائی 
باعث ایجاد خسارت و مشکالت عدیده ای برای فرزندان جانبازان خصوصا" آن دسته از فرزندان جانبازان 
که قبل از صدور رای با استفاده از تسهیالت ماموریت مشغول به تحصیل بوده اند، شده است . لذا از آنجا که 
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لغو رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیازمند مصوبه قانونی می باشد ، بنا بر این پیشنهاد ذیل برای سیر 
مراحل تصویب ، تقدیم می شود . 

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
حسن نوروزی - حسن رزمیان مقدم - محمدرضا احمدی - سیدعلی یزدی خواه - قاسم ساعدی - 
حسن محمدیاری - رضا آریان پور - محمدصالح جوکار - فرهاد بشیری - حسینعلی حاجی دلیگانی - 
بهروز محبی نجم آبادی - کمال علیپورخنکداری - نصراله پژمان فر - فریدون حسنوند - احمد محرم 
زاده یخفروزان - غالمحسین رضوانی - جعفر راستی - حسین میرزائی - علی اصغر عنابستانی - سیدنظام 
الدین موسوی - احمدحسین فالحی - عباس گلرو - سیدجلیل میرمحمدی میبدی - علی بابائی کارنامی 
- علی اکبر علیزاده برمی - روح اله عباس پور - امیرحسین بانکی پورفرد - ذبیح الله اعظمی ساردوئی 
- مجتبی یوسفی - سیدجواد حسینی کیا - مصطفی طاهری - اقبال شاکری - محمدرضا مبلغی - 
محمدتقی نقدعلی - سیدحمزه امینی - حسین حق وردی - احسان ارکانی - محمدحسین فرهنگی - 
بهزاد رحیمی - سیدمحمدرضا میرتاج الدینی - علی اکبر کریمی - انور حبیب زاده بوکانی - سیدکاظم 

دلخوش اباتری - علی اکبر بسطامی - روح اله نجابت 
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عنوان طرح:
اصالح تبصره ماده (۶۱) قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده واحده - تبصره ماده (۶۱) - ایثارگران ، فرزندان شهدا و جانبازان باالی بیست و پنج درصد (%۲۵) 
مستثنی می باشند.
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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: 

اصالح تبصره ماده (۶۱) قانون مدیریت خدمات کشوری 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 طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: ۱- اگرچه مقدمه طرحها و لوایح در بیان دالیل توجیهی تقدیم 
آنها دربردارنده حکم قانونی نیست و الزامآور نمیباشد، لیکن بهعنوان سند پشتیبان در تفسیر قوانین مربوط میتواند مورد 
توجه قرار گیرد. بنابراین مناسب است در مقدمه طرحها و لوایح عالوه بر رعایت اصول نگارش متون قانونی، اصول و قواعد 
تقنینی نیز مراعات گردد. بنابراین مناسب است دالیل توجیهی مندرج در مقدمه طرح بدور از نقص، اجمال و متناسب با مفاد 

آن ارائه گردد. 
۲- در مقدمه متن طرح تقدیمی «اصول نگارش متون قانونی» رعایت نگردیده است و باید عبارت زیر به صدر ماده واحده 

اضافه شود: 
«تبصره ماده(۶۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۸/۷/۱۳۶۸ به شرح زیر اصالح می شود:» 

۳- عبارت «ماده۶۱» در طرح پیشنهادی الزم است حذف شود. 
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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
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