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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۳۴ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
در قانون مدیریت خدمات کشوری اگرچه به دستگاههای اجرایی اشاره شده است ولی این تعریف کامل 
نیست و به همه دستگاههای عمومی اشاره نمی کند. در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، تعریفی وسیع تر 
از دستگاههای عمومی ارائه میکند که در هیچکدام از قوانین دائمی این تعریف وجود ندارد. در موارد زیادی 
در قانونگذاری ها نیاز داریم که بجای استفاده از تعریف دستگاههای اجرایی از تعریف عمومی تر دستگاههای 
عمومی استفاده کنیم. با وجود اینکه این تعریف در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم وجود دارد ولی استناد به احکام 
یک قانون موقت ۵ ساله در قوانین دائمی یک نقص و ایراد قانونی است. برای رفع این ایراد نیاز هست که 
این ماده را به یکی از قوانین دائمی اضافه و بین این دستگاهها و دستگاههایی که عمومی بوده ولی مشمول 
قانونگذاری های مجلس نمی شود تفکیک قائل شویم. برای این منظور یک ماده به قانون مدیریت خدمات 

کشوری اضافه میشود.

لذا طرح ذیل تقدیم میشود:
 

جعفر قادری - سیدمحمدرضا میرتاج الدینی - مهرداد گودرزوندچگینی - کیوان مرادیان کوچکسرائی - 
حسینعلی حاجی دلیگانی - علی اکبر بسطامی - احسان ارکانی - احمد محرم زاده یخفروزان - جالل 
محمودزاده - قاسم ساعدی - حسین حق وردی - محمد سرگزی - کمال علیپورخنکداری - مجید 
نصیرائی - پرویز اوسطی - یعقوب رضازاده - رسول فرخی میکال - علی اکبر علیزاده برمی - کمال 
حسین پور - علی اصغر عنابستانی - علیرضا زندیان - موسی احمدی - اصغر سلیمی - بهزاد رحیمی - 
احمدحسین فالحی همدان - محمدرضا رضائی کوچی - حسین جاللی - محمدمهدی فروردین - علیرضا 
عباسی - مهدی عسگری - روح الله حضرت پورطالتپه - سیدالبرز حسینی - الیاس نادران - مجتبی 

رضاخواه 
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عنوان طرح: طرح الحاق یک ماده به قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده واحده- یک ماده به عنوان ماده (۵ مکرر)، به قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  ۸/  ۷/ ۱۳۸۶ به 
شرح زیر الحاق می شود:

ماده ۵ مکرر- دستگاههای عهده دار امور حاکمیتی به دو دسته ذیل تقسیم می شوند:

الف- دستگاههای عمومی عهده دار امور حاکمیتی: 

کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه گانه جمهوری اسالمی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات و 
دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه 
دولتی، شهرداریها، دهیاریها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه 
کل کشور استفاده مینمایند)، نیروهای نظامی و انتظامی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقالب اسالمی، 
مجلس شورای اسالمی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و 
همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص 
خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند، نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، 
شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و 
قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها  به عنوان دستگاههای عمومی حکم پذیر نامیده می شوند.

ب- دستگاههای غیرعمومی عهده دار امور حاکمیتی:

به دستگاههای غیرعمومی همانند اتاقهای سه گانه (اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف)، سازمانهای نظام 
پزشکی، نظام دامپزشکی، نظام پرستاری، نظام مهندسی ساختمان و نظام مهندسی کشاورزی که دارای قانون خاص 

بوده و مطابق قوانین و مقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را انجام میدهند، اطالق می شود. 
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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 الحاق یک ماده به 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: طرح الحاق یک ماده به قانون مدیریت خدمات کشوری 

۱- با توجه به اینکه در بسیاری از قوانینی که بعد از قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رسیده است، به ماده (۵) 
قانون مدیریت خدمات کشوری استناد گردیده همچنین از زمان الزم االجرا شدن قانون برنامه ششم توسعه، به ماده (۲۹) این 
قانون ارجاع یا استناد شده است، لذا باید با وضع حکمی در قالب تبصره در طرح فوق، به منظور تسری تعریف مندرج در 
این طرح به همه قوانین سابق التصویب و جلوگیری از ایجاد ابهام، تکلیف این دسته از قوانین و مطابقت یا اصالح این 

عبارت مطابق با ماده ۵ مکرر پیشنهادی روشن شود. 

۲- راهکار دیگر برای رفع ابهام مذکور این است که طرح فوق در قالب اصالح ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری 
ارائه گردد و استفاده از ماده مکرر، خالف اصول نگارش متون قانونی است و باید حتیالمقدور از آن اجتناب کرد. 

۳- با توجه به اهداف ذکرشده در مقدمه توجیهی قرار است در قالب طرح فوق دستگاههای عمومی به «حاکمیتی» و «غیر 
حاکمیتی» تقسیم شوند، اما جمله بندی و نگارش متن به گونه ای است که به تقسیم بندی دستگاههای عهده دار امور 

حاکمیتی پرداخته است لذا برای رفع این ایراد و جلوگیری از ابهام، باید فراز ماده ۵ مکرر به این شرح اصالح شود: 

«ماده ۵ مکرر- دستگاههای عمومی (اجرائی) به دو دسته تقسیم میشوند:« 

۴- با توجه به عدم استفاده از اصطالح «دستگاههای عمومی غیرحاکمیتی و دستگاههای عمومی حکم پذیر» در سوابق تقنینی 
و بمنظور رفع هرگونه ابهام، الزم است به جای ذکر مصادیق، اصطالحات مزبور در طرح تعریف 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

www.dotic.ir

http://dotic.ir


11

ضمیمه نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین
نظر ادارهکل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر ادارهکل
۱- ۱-عنوان طرح به طرح الحاق ماده (۵) مکرر به قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصالحات و الحاقات 

بعدی اصالح شود.

۲-پیشنهاد می شود به دلیل قرابت موضوعی طرح پیشنهادی با موضوع ماده (۸) قانون مدیریت خدمات کشوری که عبارتست از 
تعریف امور حاکمیتی طرح که با موضوع دسته بندی دستگاههای عمومی و غیرعمومی عهده دار امور حاکمیتی است در قالب 

الحاق ماده (۸) مکرر به قانون مذکور تنظیم و ارائه شود.

۳-عبارت دستگاههای عمومی حکم پذیر مندرج در انتهای بند (الف) مبهم و نیازمند تعریف است.

۴-بندهای ماده الحاقی در مقام احصاء دستگاههای عمومی و غیرعمومی عهده دار امور حاکمیتی است لذا الزم است در بند (ب) 
نیز کلیه دستگاههای غیر عمومی شمارش و تبیین شود.

ب- سوابق قانونی
قوانین مرتبط به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ( ۱۴۰۰ - ۱۳۹۶ ) مصوب 
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ با اصالحات و الحاقات بعدی == منقح ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ مصوب: ۱۳۹۵/۱۲/۲۱

بخش های قانون: بخش ۶-ماده ۲۹**بخش ۶-ماده ۲۹-تبصره ۱**بخش ۶-ماده ۲۹-تبصره ۲**بخش ۶-ماده ۲۹-تبصره ۳

*****

سوابق به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۰۸ /۰۷ /۱۳۸۶ با اصالحات و الحاقات بعدی -- منقح ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ مصوب: 
۱۳۸۶/۰۷/۰۸

بخش های قانون: فصل اول –-ماده ۵ ـ**فصل پانزدهم –-ماده۱۱۷ ـ**فصل پانزدهم –-ماده۱۱۷ ـ-تبصره ۱ ـ**فصل پانزدهم 
–-ماده۱۱۷ ـ-تبصره ۲ ـ**فصل پانزدهم –-ماده۱۱۷ ـ-تبصره ۳ ـ**فصل پانزدهم –-ماده۱۱۷ ـ-تبصره ۴ ـ**فصل پانزدهم 

–-ماده۱۱۷ ـ-تبصره ۵ ـ
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عنوان قانون: قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳/۰۴/۱۹ با اصالحات و الحاقات بعدی -- منقح 
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ مصوب: ۱۳۷۳/۰۴/۱۹

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۰۱ با اصالحات و الحاقات بعدی== منقح ۱۴۰۰/۴/۱۲ مصوب: 
۱۳۶۶/۰۶/۰۱

بخش های قانون: قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۰۱ با اصالحات و الحاقات بعدی-فصل اول-ماده ۳**قانون 
محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۰۱ با اصالحات و الحاقات بعدی-فصل اول-ماده ۳-تبصره**قانون محاسبات عمومی 
کشور مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۰۱ با اصالحات و الحاقات بعدی-فصل اول-ماده ۴**قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 
۱۳۶۶/۰۶/۰۱ با اصالحات و الحاقات بعدی-فصل اول-ماده ۴-تبصره**قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۰۱ با 
اصالحات و الحاقات بعدی-فصل اول-ماده ۵**قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۰۱ با اصالحات و الحاقات 

بعدی-فصل اول-ماده ۵-تبصره
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