
1/31/2021 مرکز پژوھشھا - قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری

https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1132033 1/2

تاریخ تصویب : 1398/01/26 شماره ابالغیه : 372/3507 تاریخ ابالغیه : 1398/01/26

قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوري

   

شماره372/3507                                                                         1398/1/26 

حجت االسالم والمسلمین جناب آقاي دکتر حسن روحانی 

ریاست محترم جمهوري اسالمی ایران 

عطف به نامه شماره 50700/135716 مورخ 1396/10/27 در اجراي اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران قانون دائمی شدن

قانون مدیریت خدمات کشوري که با عنوان الیحه اصالح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوري به مجلس شوراي اسالمی تقدیم و در جلسه علنی روز

یکشنبه مورخ 1397/12/26 مجلس، با اصالحاتی به تصویب رسیده است به لحاظ انقضاي مهلتهاي مقرر، موضوع اصول نود و چهارم (94) و نود و پنجم (95) قانون

اساسی جمهوري اسالمی ایران و عدم وصول پاسخ شوراي محترم نگهبان، به پیوست ابالغ می شود. 

رئیس مجلس شوراي اسالمی ـ علی الریجانی 

شماره7152                                                                               1398/1/27 

سازمان اداري و استخدامی کشور 

در اجراي اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران به پیوست «قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوري» که در جلسه علنی روز

یکشنبه مورخ بیست و ششم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شوراي اسالمی تصویب و به لحاظ انقضاي مهلت هاي مقرر، موضوع اصول نود و چهارم

(94) و نود و پنجم (95) قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و عدم وصول پاسخ شوراي محترم نگهبان، طی نامه شماره 372/3507 مورخ 1398/1/26 مجلس

شوراي اسالمی واصل گردیده، جهت اجرا ابالغ می گردد. 

رئیس جمهور ـ حسن روحانی 



1/31/2021 مرکز پژوھشھا - قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری

https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1132033 2/2

قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوري 

ماده واحده ـ قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب 1386/7/8 با اصالحات و الحاقات بعدي از تاریخ انقضاي مدت اعتبار آزمایشی آن دائمی می شود. 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شوراي اسالمی تصویب و در

مهلتهاي 

مقرر موضوع اصول نود و چهارم (94) و نود و پنجم (95) قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران نظر شوراي محترم نگهبان واصل نشد. 

رئیس مجلس شوراي اسالمی ـ علی الریجانی 
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