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 مقدمه

مندي زنان و مردان شاغل، با هدف بهره« ( قانون مديريت خدمات كشوري68ماده ) «4»اصالح بند »طرح 

مندي و اوالد ارائه شده است. طراحان هزينه عائلهبگير اعم از مجرد و متأهل از مزاياي كمكبازنشسته و وظيفه

( قانون برنامه ششم توسعه )عدالت جنسيتي(، اصول 101) محترم معتقدند اين طرح در راستاي تحقق ماده

در ادامه طرح حاضر  1است.هاي كلي جمعيت ابالغي مقام معظم رهبري دهم و بيستم قانون اساسي و سياست

 ارزيابي شده است. 

 

 ارزيابي طرح 

نان موضوع مندي و حق اوالد كاركدرخصوص حق عائله 2( قانون مديريت خدمات كشوري68ماده ) «4»بند  .1

مندي ناظر به تشکيل هاي حقوقي، عائلهها و ترمينولوژينامهتوجه به تعريف موجود در لغت با .قانون است

مندي صرفاً به كساني تعلق خانواده و اختيار نمودن همسر است، بنابراين بديهي است كه مزاياي ناشي از عائله

  اند.گيرد كه تشکيل خانواده دادهمي

                                                                                       

بگير مشمول اين قانون اعم از زن و مندي و اوالد به تمامي كارمندان شاغل و بازنشسته و وظيفههزينه عائلهككم -«4»بند »طرح پيشنهادي: .1

كنند به شرط ن بند استفاده ميباشد. حداكثر سن براي اوالدي كه از مزاياي اي( امتياز مي200( امتياز و براي هر فرزند معادل )800مرد معادل )

كارافتاده كلي به لول و ازو فرزندان مع ( سال تمام و نداشتن شوهر براي اوالد اناث خواهد بود25شاغل بودن فرزند، )ادامه تحصيل و نيز غير

( قانون 24اده )باشند. منابع مالي اجراي اين قانون از محل اجراي مربط مشمول محدوديت سقف سني مذبور نميتشخيص مراجع پزشکي ذي

ر سال ددرصدي مجوزهاي استخدامي در امور غيرحاكميتي  2هاي دولت و كاهش درصدي ميزان تصدي 20بر كاهش خدمات كشوري مبني

 «شود.بيني ميپيش

باشند معادل بگير مشمول اين قانون كه داراي همسر ميمندي و اوالد به كارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظيفهكمك به هزينه عائله .4 بند .2

كنند به شرط بند استفاده مي ( امتياز و حداكثر سه فرزند. حداكثر سن براي اوالدي كه از مزاياي اين200د معادل )براي هر فرزن متياز( ا800)

 ن شاغل و بازنشسته و( سال تمام و نداشتن شوهر براي اوالد اناث خواهد بود. كارمندان ز25شاغل بودن فرزند، )ادامه تحصيل و نيز غير

خارج ايي متکفل مبه تنه باشد و يا خودافتاده كلي ميزكاراكه داراي همسر نبوده و يا همسر آنان معلول و يا  بگير مشمول اين قانونوظيفه

زشکي شخيص مراجع پتافتاده كلي به كارشوند. فرزندان معلول و ازمند ميمندي موضوع اين بند بهرههزينه عائلهفرزندان هستند از مزاياي كمك

 .باشندسقف سني مزبور نميربط مشمول محدوديت ذي
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منظور تشويق سنت حسنه ازدواج و همچنين پرداخت وجه بابت كمك به مستخدمين مرد متأهل هاي مذكور بههزينهكمك .2

 ،همانند مستخدمين مرد كه 1هزينه به مستخدمين زن نيز در صورتي قابل پرداخت استه است. اين كمكشدبرقرار و پرداخت 

بنابراين  افتاده كلي باشد.كارج فرزندان باشند، يا همسر آنان معلول يا ازتنهايي متکفل مخارسرپرست خانواده بوده و به ،متأهل

مندي برخوردار نيست مستخدم زني كه ازدواج نکرده و مجرد است نيز كه مردي كه ازدواج نکرده از حق عائلهبديهي است همچنان

گيرد، مستخدم زن ه باشد حق اوالد به او تعلق نميكه اگر مستخدم مردي فرزند نداشتو نيز همچناناست مندي محروم از حق عائله

مندي را در مورد زنان و هزينه عائلهطرح پيشنهادي پرداخت كمكمند نخواهد بود. نيز چنانچه اوالد نداشته باشد از حق اوالد بهره

ه زنان و همست و با پرداخت آن به كلي تهي كرده اترتيب آن را از مفهوم و داليل توجيهي خود بهاالطالق تجويز و بدينمردان علي

يا داليل  مسميتحت اسمي بدون مردان اعم از مجرد يا متأهل آن را تبديل به پرداختي كرده كه فاقد هرگونه تعريف، توضيح 

شود بدون تعريف يا توجيه يك از وجوهي كه به استناد قانون مديريت خدمات كشوري پرداخت مي. توضيح اينکه هيچاستتوجيهي 

 مستخدمين )زن و مرد( پرداخت شود.  همهگونه تعريف و توضيح به اص نيست و اين اولين بار است كه قرار است وجهي بدون هرخ

( قانون برنامه ششم توسعه )عدالت جنسيتي(، اصول 101تحقق ماده ) طرح حاضر با هدف ،اساس مقدمه توجيهياگرچه بر .3

تفاوتي بين كه در اين طرح آنجااما از ارائه شدهجمعيت ابالغي مقام معظم رهبري هاي كلي دهم و بيستم قانون اساسي و سياست

 3هاي كلي خانوادهسياست 2،قانون اساسيدهم مغاير با اصل ، وجود نداردمتأهل در برخورداري از اين مزيت يا مجرد و و زن يا مرد 

  د.شوقانون اساسي ارزيابي مييکصدودهم و  هفتموپنجاهل واست و از اين جهت مغاير با اص 4هاي كلي جمعيتو سياست

توجه به مقدمه توجيهي، عدم شمول مزاياي مورد نظر اين طرح به بانوان كارمند دستگاه اجرايي كه همسران آنان فاقد  با .4

مرد ارمندان ككه با توجه به مفاد پيشنهادي، دامنه اين طرح تمامي درحاليتمر هستند، دغدغه اصلي طرح است، شغل و درآمد مس

 شود. با اين توصيف اوالً به جهت عدم تناسب مقدمه توجيهي با مفاد طرح، مغاير با مادهرا شامل مي ، اعم از مجرد و متأهلزنو 

 فرزندان مخارج متکفل تنهاييبه خود يا و»فعلي، عبارت  «4»نامه داخلي است، ثانيًا در حال حاضر، در بند قانون آيين (127)

شود و به همين موضوع اشعار نوان متأهلي كه شوهرشان شغل نداشته و زن، متکفل مخارج زندگي است را شامل ميبا« هستند

  نيز سالبه به انتفاء موضوع است.توجيهي بيان شده جهت ارائه طرح دارد، فلذا دليل 

طور مضاعف به هاي مورد بحثمكباشند موجب برقراري كها كه زن و مرد كارمند ميطرح پيشنهادي براي بعضي از خانواده .5

 خواهد شد.

كه از قبل در ( 24بنابراين منابع موضوع ماده )طرح اختصاصًا بايد براي همين طرح و معطوف به آينده ايجاد شود.  ماليمنابع  .6

ب قابل اعتماد ويژه با توجه به انقضاي زمان طوالني از تاريخ تصويبه بيني شده و تحقق آنهامات كشوري پيشقانون مديريت خد

ضمن منظور معرفي شود. تواند بدينبيني شده باشد بنابراين نميعالوه ممکن است قبل از اين مصارفي براي آن پيشنيست، به

                                                                                       

( قانون مديريت خدمات كشووري 68ماده ) «4»واحده قانون تفسير بند مندي ذكر شده و حق اوالد، مغفول واقع شد لذا در مادهعائله فقط حق «4»ليکن در فراز دوم بند  .1

 شد.مندي اضافه نيز به حق عائله صراحت حق اوالدبه 1390مصوب 

و  آن از قداست يپاسدار ،خانواده ليتشک كردن آسان در جهت ديمربوط با يهايزيرو برنامه مقررات و نيقوان ، همهاست ياسالم جامعه ياديواحد بن ادهخانو كهآنجااز 2.

 باشد. ياسالم و اخالق حقوق هيپابر يروابط خانوادگ ياستوار

ويژه نظام مسکن و هاي اجرايي و تمام نظامات آموزشي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي بهها، سياستو مقررات، برنامه محور قرار گرفتن خانواده در قوانين -2 بند .3

 شهرسازي

هاي زندگي هاي جوان و توانمندسازي آنان در تأمين هزينهرفع موانع ازدواج، تسهيل و ترويج تشکيل خانواده و افزايش فرزند، كاهش سن ازدواج و حمايت از زوج -2 ندب .4

 .و كارآمد و تربيت نسل صالح



 

ذيل طرح اصالحي آمده خواهد بود كه هاي مشمول بيش از آنچه که بار مالي ناشي اجراي اين طرح براي تمامي كاركنان دستگاهاين

 .قانون اساسي است و تبصره پيشنهادي نيز رافع اين ايراد نخواهد بود (75)اين امر مغاير اصل 

 

 بنديجمع

 شود:و به همين دليل پيشنهاد رد كليات آن مي نيستطرح پيشنهادي بنا به داليل زير قابل تأييد 

 است.ق و فلسفه اصلي خود تهي كرده طرا از منوالد و امندي هزينه عائلهطرح پيشنهادي كمك -

ه كورداختوي كورده پرا تبديل به  آنزنان و مردان اعم از مجرد يا متأهل  همهمندي و اوالد به هزينه عائلهپيشنهاد پرداخت كمك -

 .استفاقد هرگونه تعريف، توضيح يا داليل توجيهي 

هاي كلوي سياسوت ،قوانون اساسوييکصودودهم و وهفتم پنجاهاصل  ،انونقدهم اصل هفتادوپنجم، مغاير با اصل طرح پيشنهادي  -

 است. هاي كلي جمعيتخانواده و سياست

 شود كه زن و مرد كارمند دولت هستند.هايي ميموجب برخورداري مضاعف خانوادهتصويب اين طرح  -

 .است نامه داخليقانون آيين (127)مغاير با ماده  تناسب ندارد و از اين منظر طرح آنبا مفاد طرح مقدمه توجيهي  -

 غل و درآمدفاقد ش عدم شمول مزاياي مورد نظر اين طرح به بانوان كارمند دستگاه اجرايي كه همسران آنان دغدغه اصلي طرح -

 به اين موضوع اشاره دارد. فعلي ( 68ماده ) «ب»تمر هستند، اين در حالي است كه بند مس

 


