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الیحۀ تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سالمت
نظام اداری و مقابله با فساد
مقدمه

«الیحۀ ۀ تمدیۀۀۀد مۀ ۀدت اجۀۀۀرای آزمایشۀۀۀی قۀۀۀانور ارتقۀۀۀای
سۀۀتمن نظۀۀاا اداری و مقابلۀۀه بۀۀا

ۀۀاد» پسسا اا امسس وصسسو

در تسسسسساریخ  ،1197/1/01در جلسسسسسسۀ ملنسسسسسخ سسسسسور 1197/10/06
جلسسسا شسسسورای ااسسس خ يسسسا اصسسس

اتخ ي تصسسسویس راسسسید و در

رااسسس ای اجسسسلای اصسسس  99قسسسانون ااااسسسخ يسسس شسسسورای نگهبسسسان
اراسسسا شسسسده ااسسسوب ایسسسز صسسسوي در گسسسزارش اضسسسل يلراسسسخ
خشودب
بررسی و تبيين

مغۀۀۀایرت بۀۀۀا ا ۀ ۀ  111قۀۀۀانور اساسۀۀۀی :كلیسسسو و اصسسس ایسسسز
صسسسسوي  ،سسسسایل کسسسسم اصسسسس  110قسسسسانون ااااسسسسخ ااسسسسوب
توضسسسی آنکسسس «قسسسانون ارت سسسای اسسس و نظسسسا اداری و ايلسسس يسسسا
فسسسسساد» در تسسسساریخ « 1192/8/7يسسسس منوان قسسسسانونخ آا ایشسسسسخ» يسسسس
تصسسسویس « جمسسسش تشسسسلیت صسسسل و نظسسسا راسسسیده ااسسسو و سسس ا
تمدیسسسد آن نیسسسز يایسسسد يسسس وجس صسسسويۀ سسسود جمسسسش تشسسسلیت
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صسسسل و نظسسسا صسسسور

گیسسسلدب ؤیسسسد ایسسسز ا سسسل ،نظسسسل شسسسماره

 99/120/1211سسسسور  1199/1/9شسسسسورای نگهبسسسسان در صسسسسو
«الی سسسۀ تمدیسسسد هلسسسو اجسسسلای آا ایشسسسخ قسسسانون ارت سسسای اسسس و
نظسسسسا اداری و ايلسسسس يسسسسا فسسسسساد» صسسسسو

 1199/0/07جلسسسسا

شسسورای ااسس خ ااسسو كسس ینسسیز يیسسان داشسس ااسسو« :نظسسل يسس
اینکسس سسوادی اا ایسسز قسسانون ،سسورد ایسسلاد شسسورای نگهبسسان يسسوده كسس
يسسسا اصسسسلار جلسسسا کسسسل شسسسورای ااسسس خ
قسسانون ااااسسخ يسس جمسسش

سسساي اصسسس 110

سسل تشسسلیت صسسل و نظسسا ارجسسا

و در نهایسسو يسس تصسسویس آن جمسسش راسسیده ااسسو ،ينسسايلایز سسواد
سسس كور مسسس وهيسسسل اینکسسس دارای همسسسان اشسسسکاالتخ ااسسسو كسسس در
نظلیسسسۀ اسسساي ایسسسز شسسسورا آ سسسده ااسسسو ،ااآنجاكسسس قسسسانون زيسسسور
آا ایشسسسخ و دارای سسسد

دسسسیز يسسسوده و هلسسسو سسسلر ن

سسسخ

گلدیسسسده ااسسسو ،ملسسسخهسسس ا سسسایل اصسسس  110قسسسانون ااااسسسخ نیسسسز
خياشسسدب» يسسل همسسیز ااسسا

الی سسۀ سس كور يسسا اصسسلار جلسسا يسس

جمسسسسش تشسسسسلیت صسسسسل و نظسسسسا اراسسسسا شسسسسد و در تسسسساریخ
 1199/8/01يسسس منوان «قسسسانون تمدیسسسد هلسسسو اجسسسلای آا ایشسسسخ
قسسسانون ارت سسسای اسسس و نظسسسا اداری و ايلسسس يسسسا فسسسساد» يسسس
تصویس ایز جمش رایدب
3

الیحۀ دائمیشدن قانون مدیریت خدمات کشوری
مقدمه

«الیح دائمیشدر قانور مدیرین خدمات کشوری» ك يا منوان
«الی ۀ اص ح و دائمخنمودن قانون دیلیو د ا

كشوری» ي

جلا

شورای اا خ ت دیم و پا اا ام وصو در تاریخ  1196/11/16شد و
نهای اً در جلسۀ ملنخ ور
اص

 1197/10/06جلا شورای اا خ يا

اتخ ي تصویس راید و در راا ای اجلای اص  99قانون ااااخ ي

شورای نگهبان اراا شده ااوب ایز صوي در گزارش اضل يلراخ
خشودب
بررسی و تبيين

مغایرت با ا

 47قانور اساسی :كلیو و اص ایز صوي ،

ایل

کم اص  79قانون ااااخ ااوب توضی آنک منوان الی ۀ ت دیمخ دو و،
همانطور ك ذكل شد« ،الی ۀ اص ح و دائمخنمودن قانون دیلیو د ا
كشوری» يوده ك ي تبش همیز منوان ،ش م يل ادهوا دهای يا
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مون

دائمخشدن «قانون دیلیو د ا

كشوری» بههمراه ا تحاتی گ ترده

در این قانور ( 74بند و حدود  12فحه) يوده ااو کز جلا شورای
اا خ در يلراخ و تصویس الی ۀ ت دیمخ دو و ،آن را هم اا
شکلخ و هم اا
شکلخ الی

اظ

اظ

وایخ كا ً دگلگون كلده ااوب ا ا دگلگونخ
يوده ك اده وا دهای يا « 67يند» ك طخ آن

ي ایز صور

يسیاری اا واد و تبصلههای «قانون دیلیو د ا
اص ح شده و واد و تبصلههایخ نیز ي قانون

كشوری»،

ف یا

كور ا اق شده ،ي

ادهوا دهای كوتاه و يدون «يند» و «تبصله» تبدی شده ااوب دگلگونخ
وایخ الی

هم ي ایز تلتیس يوده ااو ك همانطورك گف شد ،فاد

الی ۀ ت دیمخ دو و م وه يل دائمخشدن «قانون دیلیو
كشوری»،
قانون

مز اص

كور را يا

ا

دا

گس لدهای در ایز قانون يوده کز جلا،
ا  ،دائمخ كلده و

ف تما خ ایز اص

وای الی ۀ

دو و را دگلگون كلده ااوب ينايلایز صويۀ جلا ت و منوان «الی »،
دیگل ن قاي ان سا

ي دو و ااو و ن اااااً ختواند ینیز منوانخ داش

ياشد ،يلک «طل خ» ااو ك نا الی

يل آن نهادهاندب يل همیز ااا  ،الا
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ااو فلایند قانونخ

كور در اص  79قانون ااااخ ك

«طلحهای قانونخ ي پیشنهاد داق

پانزده نفل اا نمایندگان در جلا

شورای اا خ قاي طلح ااو» ،در صو

ایز صوي طخ شود و پا اا

تصویس در قا س «طلح» ،در راا ای اجلای اص
شورای نگهبان اراا شودب ذكل ایز نک
شورای نگهبان ،ایز ایلاد ي دفدا

لر داش ااو:

ام

 99قانون ااااخ ي

الا ااو ك در رویۀ ا یل

شده ااو ك نمونۀ ا یل آن ،نظل

شمارۀ  97/120/7020ور  1197/7/19شورای نگهبان در صو
ایجاد هشو ن ۀ آااد تجاری-صند خ ،اص ح

دودۀ ا

تجاری-صند خ و ایجاد ناط ویژۀ اق صادی» صو
شورای اا خ ك يیان داش ااو« :يا توج ي اینک
الی ۀ دو و ت ییلا
شنا

«الی ۀ
ن ۀ آااد

 1197/6/11جلا
صويۀ جلا در

ااااخ ایجاد كلده ااو ،ایل اص  79قانون ااااخ

شدب»
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