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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۴۳ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
نظر به اینکه در پرونده های موجود در کمیسیون، ابهاماتی در خصوص دریافت حقوق بازنشستگی پس 
از انتصاب به نمایندگی مجلس و همچنین در مورد دریافت حقوق بازنشستگی و حقوق اشتغال مطرح 
شده است و همین موضوع در سایر دستگاه های اجرایی نیز مطرح می باشد، و در برخی مواقع مشاهده 
شده است که بازنشستگانی با استناد به قانون فوق االشاره در دستگاه های اجرایی مشغول فعالیت می 
شوند بطوری که ساعات کار آنان بیش از یک سوم ساعات کار مندرج در قانون می گردد. به منظور 
جلوگیری از این اقدامات خالف قانون و رفع ابهام و تعیین تکلیف موضوع، پیشنهاد می شود طرح الحاق 
دو تبصره به قانون منع بکارگیری از خدمات بازنشستگان بشرح فوق ارائه گردد تا بازنشستگان فقط 

بتوانند در یک دستگاه اجرایی مطابق قانون عمل نمایند.

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
نصراله پژمان فر - جالل محمودزاده - انور حبیب زاده بوکانی - مجید نصیرائی - حسین میرزائی - 
یعقوب رضازاده - حسینعلی حاجی دلیگانی - احمد محرم زاده یخفروزان - حسن رزمیان مقدم - 
سیدجواد حسینی کیا - بهروز محبی نجم آبادی - عباس مقتدایی - سیدعلی یزدی خواه - علیرضا زندیان 
- کیومرث سرمدی واله - علیرضا عباسی - محمدصالح جوکار - علی خضریان - غالمرضا منتظری - 
محمد سرگزی - الهویردی دهقانی - مسلم صالحی - سیدمحمد موحد - هاجر چنارانی - احسان ارکانی 
- علی اکبر بسطامی - زهره سادات الجوردی - مهدی باقری زنجان - علیرضا ورناصری قندعلی - علی 
بابائی کارنامی - محمدطال مظلومی آبرزگه - فاطمه رحمانی - رسول فرخی میکال - جعفر قادری - 
سیدمصطفی آقامیرسلیم - فریدون حسنوند - ابراهیم رضائی - محمدرضا رضائی کوچی - مجتبی بخشی 

پور - جعفر راستی - پرویز اوسطی - موسی احمدی - کمال حسین پور 
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عنوان طرح:
الحاق دو تبصره به قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان 

الحاق دو تبصره به قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان
ماده واحده : دو تبصره به عنوان تبصره های ۶ و ۷ به ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان 

مصوب  ۱۳۹۵/۲/۲۰ به شرح ذیل الحاق می شود:

تبصره ۶- در صورتی که بازنشستگان اعم از کشوری و لشکری در دستگاههای موضوع ماده ۵ قانون مدیریت 
خدمات کشوری اشتغال یابند، صرفاً از مستمری بازنشستگی یا حقوق شغل مربوط می توانند استفاده نمایند 
و دریافت همزمان مستمری و حقوق، ممنوع است.تبصره ۷- بازنشستگان موضوع تبصره ۶ فقط با رعایت 
سقف ساعات کاری مندرج در تبصره ۲ می توانند صرفاً با یک دستگاه اجرائی مذکور قرارداد همکاری منعقد 

نمایند.
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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 الحاق دو تبصره به قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان  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

www.dotic.ir

http://dotic.ir/


6

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 / الیحه تقدیمی با سند چشم انداز: تبصره ۶ پیشنهادی دارای ابهام است. 

اگر منظور بکارگیری تمام وقت است که مغایر اصل ماده واحده است که بکارگیری را ممنوع اعالم نموده و مغایر تبصره ۳ 
آن است که مجازات تعیین نموده است. 

اگر منظور بکارگیری بازنشستگان به نحو مذکور در تبصره ۲ است که باز هم مغایر آن تبصره است. زیرا طبق تبصره ۲ اجازه 
داده شده که بازنشستگان به نحو محدود بکارگیری شوند و بالطبع نباید حقوق بازنشستگی آنان قطع 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 

ادارهکل 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

www.dotic.ir

http://dotic.ir/

