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  صفحه  کنندهدستگاه اجراء  تاریخ تصویب  ) وحدت رویهاءقوانین و مقررات و مصوبات آر(عنوان مندرجات 

۲۰۰

  ١   راه و شهرسازيوزارت  ١٠/١١/١٣٩٦  ها در بنادر قانون اصالح قانون تسريع در امر تخليه و بارگيري كشتي

  )٤ ( رئيس مجلس شوراي اسالمي موضوع صدر ماده واحده و تبصره   نظريه
  )١٣٨(و يكصد  و سي و هشتم ) ٨٥(هشتاد و پنجم  اصول نحوه اجراء قانون« الحاقي به 

  » قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
  ١  هيأت وزيران  ١٣/١٢/١٣٩٦

 ٤ابطال تبصره ذيل بند :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٧٨٤رأي شماره 
  هاي غيرمتعارف   كار و كار در محيطالعاده سختي دستورالعمل نحوه پرداخت فوق

   قانون مديريت خدمات كشوري٦٨ ماده ٣موضوع بند
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني   ١٦/٨/١٣٩٦

  جمهور رئيس
٢  

  
  
  
  

  ٢٨/١١/١٣٩٦                                                                 ١٠٣٧٤٢/٣٢٢رهشما
  ن جناب آقاي دكتر حسن روحانيحجت االسالم والمسلمي

  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
 در اجراي اصل يكصد و ٢٠/٤/١٣٩٦ مورخ ٤٥٤٨٤/٥٤٢٧٣عطف به نامه شماره 

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران قانون اصالح قانون تسريع در ) ١٢٣(بيست و سوم 
) ٢( يك فوريتي اصالح بند اليحه«ها در بنادر كه با عنوان  امر تخليه و بارگيري كشتي

به مجلس شوراي » ها در بنادر ماده واحده قانون تسريع در امر تخليه و بارگيري كشتي
 ١٠/١١/١٣٩٦شنبه مورخ  اسالمي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه

  .گردد و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابالغ مي
  لي الريجانيرئيس مجلس شوراي اسالمي ـ ع

  
  ٢/١٢/١٣٩٦                                                                          ١٥٣١٧٨رهشما
   راه و شهرسازيوزارت

 پيوست در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به
كه در جلسه » در بنادرها  قانون اصالح قانون تسريع در امر تخليه و بارگيري كشتي«

ماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي  شنبه مورخ دهم بهمن علني روز سه
 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه ١٨/١١/١٣٩٦اسالمي تصويب و در تاريخ 

 مجلس شوراي اسالمي واصل گرديده، ٢٨/١١/١٣٩٦ مورخ ١٠٣٧٤٢/٣٢٢شماره 
  .گردد جهت اجرا ابالغ مي

  جمهور ـ حسن روحاني سرئي

  ها در بنادر قانون اصالح قانون تسريع در امر تخليه و بارگيري كشتي
ها در  ماده واحده قانون تسريع در امر تخليه و بارگيري كشتي) ٢( در بند ـ١ماده

پيش از » گذاري بخش غيردولتي يا از محل سرمايه« عبارت ٢٠/٢/١٣٩٥بنادر مصوب 
  .شود اضافه مي» اقدام نمايد «عبارت

ورود و خروج «ماده واحده قانون، پس از عبارت ) ٥( در ابتداء و انتهاي بند ـ٢ماده
  .شود اضافه مي» از بنادر/ و همچنين ورود و خروج كاال به «عبارت » ها كشتي) پاس(

شنبه مورخ دهم بهمن ماه  قانون فوق مشتمل بر دو ماده در جلسه علني روز سه
زار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسالمي تصويب شد و در تاريخ يكه
  . تأييد شوراي نگهبان رسيد به١٨/١١/١٣٩٦

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني
  

) ٤( رئيس مجلس شوراي اسالمي موضوع صدر ماده واحده و تبصره     نظريه
  )٨٥( هشتاد و پنجم اصولقانون نحوه اجراء « الحاقي به 

  »قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران) ١٣٨(و يكصد و سي و هشتم 
                                                                                                                       ١     

  
  ١٣/١٢/١٣٩٦                                                             ب    /هـ١٠٩٠٥٤رهشما

  آقاي دكتر روحانيحوالمسلمين جناب االسالم حجت
  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران

ـ ٥٥٠٠٦ت/١٣٧٣١٨شمارهمحترم وزيران به  نامه هيأت تصويببازگشت به رونوشت  ه
  متعاقب ، »واردات سيزده خودروي چندمنظوره تركول «:، موضوع١/١١/١٣٩٦مورخ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .باشد هاي فوق مربوط به ترتيب درج در روزنامه رسمي كشور مي ـ توضيح اينكه شماره١

 ١٣٩٦ماه  فند اسپانزدهم شنبه سه
 

 ٢١٢٦٢ شماره چهارمسال هفتاد و 

)١٠٢٧( 

٨٩٩ 
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و » هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين«ها و اعالم نظر مقدماتي  بررسي
وه اجراء اصول هشتاد و قانون نح«الحاقي به ) ٤(مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 

 جمهوري اسالمي ايران و  قانون اساسي) ١٣٨(و يكصد و سي و هشتم ) ٨٥(پنجم 
مراتب متضمن اعالم نظر قطعي   آن،  نامه اجرايي آيين) ١٠(و ماده » اصالحات بعدي

. گردد  قانوني و اعالم نتيجه به اين جانب ابالغ مي جهت اقدام الزم در مهلت مقرر
قانون، آن بخش از مصوبه كه  پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در بديهي است 

  .االثر خواهد بود مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي
قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از ) ١٢(ماده » ٥«مطابق بند «

شوراي اقتصاد و ساير مراجع «ـ ١٣٨٤ـ مصوب ) ١(مقررات مالي دولت 
التفاوت را براي اشخاص حقيقي  وردي سود بازرگاني يا مابهتوانند به طور م نمي

و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي تخفيف داده يا مشمول بخشودگي نموده و 
عليهذا، مصوبه . »الذكر ايجاد امتياز نمايند ها براي اشخاص فوق يا با وضع تعرفه

 خودروي دستگاه) ١٣(فوق از حيث عدم تعيين سود بازرگاني و تجويز ورود 
چندمنظوره با حقوق ورودي چهارصد به طور موردي براي وزارت كشور، مغاير 

  ».قانون است
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني

  
  ٢٠/٩/١٣٩٦                                                                      ٩٥/١٠٣٨/ره هـشما

  يبسمه تعال
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران

  با سالم
 مورخ ٧٨٤ به شماره دادنامه يوان عدالت اداري ديعمومي هيأت ك نسخه از رأي
  : با موضوع١٦/٨/١٣٩٦

العاده سختي كار و كار در   دستورالعمل نحوه پرداخت فوق٤ تبصره ذيل بند ابطال«
جهت درج » . قانون مديريت خدمات كشوري٦٨ ماده ٣ضوع بندهاي غيرمتعارف مو محيط

  .گردد يوست ارسال مي به پيدر روزنامه رسم
ـ مهديعدالت ادارمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان    ني دربي 

  
   ٩٥/١٠٣٨: روندهالسه پک       ٧٨٤:ماره دادنامهش      ١٦/٨/١٣٩٦: خ دادنامهتاري

  يوان عدالت اداري ديمأت عموي ه:يدگيمرجع رس
  هي کروي رهبري رجب علي آقا:يشاك

 توسعه يکم مصوبه شوراي فصل ٦ابطال بند ـ ١ :ت و خواستهيموضوع شکا
 ـ ١٤٥٩٣/٢٠٠ منضم به بخشنامه شماره جمهور رئيس يه انسانيت و سرمايريمد
 و تبصره ٤ابطال بند ـ ٢ جمهور رئيس يه انساني معاونت توسعه و سرما٢١/٢/١٣٨٨

هاي  طي کار و کار در محي سختالعاده فوقدستورالعمل نحوه پرداخت  «٥آن و بند 
م ـمنض» يورـت خدمات کشيريقانون مد) ٦٨(ماده ) ٣(متعارف موضوع بند غير
ه يت و سرمايري معاون توسعه مد٥/١٠/١٣٨٩ ـ ٥٠٧٩٥/٢٠٠ بخشنامه شماره به

  جمهور رئيس يانسان
کم مصوبه ي فصل ٦ابطال بند  ي به موجب دادخواستي شاک:گردش کار

 منضم به بخشنامه شماره جمهور رئيس يه انسانيت و سرمايري توسعه مديشورا
 و ابطال جمهور رئيس يه انساني معاونت توسعه و سرما٢١/٢/١٣٨٨ ـ ١٤٥٩٣/٢٠٠

 کار و کار ي سختالعاده فوقدستورالعمل نحوه پرداخت  «٥ و تبصره آن و بند ٤بند 
ت خدمات يريقانون مد) ٦٨(ماده ) ٣(متعارف موضوع بند هاي غير طيدر مح
 معاون توسعه ٥/١٠/١٣٨٩ ـ ٥٠٧٩٥/٢٠٠منضم به بخشنامه شماره » يکشور
ن خواسته يي را خواستار شده و در جهت تبجمهور رئيس يه انسانيت و سرمايريمد

  :اعالم کرده است که
  ـ١/١٤٥٩٣/٢٠٠ماره کم دستورالعمل شي فصل ٦با سالم، احتراماً در خصوص بند «
 ـ ٥٠٧٩٥/٢٠٠وست بخشنامه شماره ي دستورالعمل پ٤ و بند ٢١/٢/١٣٨٨
 به استحضار جمهور رئيس يه انسانيت و سرمايري توسعه مدي شورا٥/١٠/١٣٩٥
  :رساند  مييعال

 موضوع ي عالوه بر پرداختهايت خدمات کشوريريقانون مد) ٦٨(مطابق ماده ـ ١
به هايي  العاده فوقگردد   مييکه حقوق ثابت تلق) ٦٦(و ماده آن هاي  و تبصره) ٦٥(ماده 
  .باشد  مير به کارمندان قابل پرداختيشرح ز
 کار ي سختالعاده فوق يت خدمات کشوريريقانون مد) ٦٨(ماده ) ٣(مطابق بند ـ ٢

از و در مورد کار با يامت) ١٠٠٠(تا ... ر کار با اشعه و يمتعارف نظهاي غير طيو کار در مح
  .ش خواهد بوديران تا سه برابر قابل افزايأت وزيب هياد شده با تصوياز يامت....  ويواد سمم

کم ي فصل ٦ بند يت خدمات کشوريري قانون مد٦٨ ماده ٣بر اساس بند ـ ٣
ه يت و سرمايري توسعه مدي شورا٢١/٢/١٣٨٨ ـ ١/١٤٥٩٣/٢٠٠دستورالعمل شماره 

هاي  طي کار و کار در محي سختلعادها فوق در خصوص پرداخت جمهور رئيس يانسان
 معاون توسعه ٢١/٢/١٣٨٨ ـ ١٤٥٩٣/٢٠٠ بخشنامه شماره يب و طيمتعارف تصوغير
 و بيتا تصو« را مکلف نموده يي اجراي دستگاههاجمهور رئيس سابق يه انسانيت و سرمايريمد

 لعادها فوقا مبالغ مربوط به ياز، درصد يص امتين و تخصييابالغ مصوبات مربوط به تع
ن حکم يمتعارف صرفاً مبالغ مقطوع مندرج در آخرهاي غير طي کار و کار در محيسخت
 فصل دهم ياجرا (١٣٨٨ سال ي پرداخت براي کارمندان مبنا١٣٨٧ سال ينيکارگز

 العاده فوقن مصوبه و بخشنامه مبالغ يباشد و بر اساس هم) يت خدمات کشوريريقانون مد
 ١٣٨٨ سال يني در احکام کارگز١٣٨٧ سال ينيز کار مندرج در احکام کارگيسخت

  :مع الوصف از آنجا که. ده استيمنظور و پرداخت گرد) ١/١/١٣٨٨(
ن ي مشمول اي در دستگاههايت خدمات کشوريريقانون مد) ٨٧(وفق ماده ) ١
 ي پرداختهاين فصل به استثنايضوابط و مقررات ا  پرداخت خارج ازيه مبانيقانون کل

  .گردد مين قانون لغو ي ايبا اجرا... ان بازنشسته شدن و  که در زميقانون
ن فصل ي ايي اجرانامه آيين يت خدمات کشوريريقانون مد) ٨٠(وفق ماده ) ٢

شنهاد سازمان ين قانون حداکثر ظرف سه ماه با پيب ايخ تصوياز تار) فصل دهم(
رف مدت حداکثر ظاند   موظفيي اجرايرسد و دستگاهها  ميرانيأت وزيب هيتصو به
 مربوط نسبت به صدور احکام اقدام يو دستورالعملهاها  نامه آيينماه پس از ابالغ ٣
 يب قانون خدمات کشوريم از تصويک سال و نيانه پس از گذشت متأسف. (ندينما

از مشاغل ي و امتنامه آيين) ١/١/١٣٨٨( فصل دهم يو اجرا) ٨/٧/١٣٨٦ب يخ تصويتار(
ن موضوع ي ابالغ نشده است و ايي اجراي دستگاهها اجراء بهيان آور برايسخت و ز

  .)باشد  مي٦٨ ماده ٣ر با بند يمغا
 جز ن عام و خاص بهيه قواني کليت خدمات کشوريري قانون مد١٢٧وفق ماده) ٣

. گردد  مين قانون لغوي ايياالجرا خ الزمين قانون از تارير با اي مغايقانون بازنشستگ
 از يت خدمات کشوريري قانون مد٦٨ ماده ٣ ح بنديالف نص صرـانه برخمتأسف(
 کار و مشاغل بر اساس قانون نظام هماهنگ ي سختالعاده فوق ١/١/١٣٨٨خ يتار

 يني بر اساس احکام کارگزيعنيت کارکنان دولت پرداخت شده است ـپرداخ
  .)١٣٨٧سال 
) ١١٦(ماده ) ٣( از بند جمهور رئيس يه انسانيت و سرمايري توسعه مديشورا) ٤

 ماده ٣ که به شورا واگذار شده خالف بند ياراتي اختيعني يت خدمات کشوريرينون مدقا
 ـ ١/١٤٥٩٣/٢٠٠کم دستورالعمل شماره ي فصل ٦ بند يت خدمات کشوريري قانون مد٦٨
 نموده يگاه قانونگذار تلقين شورا خود را در مقام و جايب نموده و اي را تصو٢١/٢/١٣٨٨
  :اتب فوقت به مريهذا با عنايعل. است

 ٢١/٢/١٣٨٨ ـ ١/١٤٥٩٣/٢٠٠کم دستورالعمل شماره ي فصل ٦بند  ـ الف
 ٦٨ مـاده ٣ کـه مستند بـه بند جمهور رئيس يه انسانيت و سرمايري توسعه مديشورا

 العاده فوق ين و برقرارييباشد در خصوص تع  مييت خدمات کشوريريقانون مد
 کار مندرج در احکام ي سختادهالع فوقط کار کارکنان بر اساس يط محي شرايسخت
 يخ اجرايتار) ١/١/١٣٨٨ (١٣٨٨ سال يني در احکام کارگز١٣٨٧ سال ينيکارگز

 و ١٢٧ و ٨٠ و ٧٨ح مواد ي خالف نص صريت خدمات کشوريريفصل دهم قانون مد
 کار بر اساس ي سختالعاده فوققت برداشت ي قانون مذکور بوده و در حق٦٨ ماده ٣بند

مربوط به صورت هاي  ب و ابالغ دستورالعملي تا تصو١٣٨٧ل  ساينياحکام کارگز
  .الحساب بوده است يعل

 موضوع دستورالعمل نحوه ٥/١٠/١٣٨٩ ـ ٥٠٧٩٥/٢٠٠ بخشنامه شماره ٤بند  ـ ب
  ت و ـيريعه مدـرمتعارف معاونت توسيغهاي  طي کار و کار در محي سختالعاده فوقپرداخت 

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR
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 ،١٣٨٧ کار در سال العاده فوقزان ي درصد م١ هر يزا به اجمهور رئيس اسبق يه انسانيسرما
 ازي که با اعمال امتيتا زمان« بخشنامه صدرالذکر ٤ن تبصره بند ياز و همچنيامت) ١٢(

 کار کارمندان کمتر از ي سختالعاده فوقاز مبلغ يامت) ١٢ک درصد يهر (به روش فوق 
 يني مندرج در حکم کارگز مربوط باشد همان مبلغ مقطوعينيمبلغ مذکور در حکم کارگز

 دستورالعمل ٥ کار خواهد بود و بند ي سختالعاده فوقافت ي مالک در١٣٨٧سال 
 شدن فصل دهم ييخ اجرايتار( ١/١/١٣٨٨خ ي که از تاري در خصوص کارمندانالذکر فوق

 از يمند بهره مشاغل مشمول يا تصديبه بعد استخدام و ) يت خدمات کشوريريقانون مد
 کار آنان ي سختالعاده فوقزان يشوند م  ميدار ط کار را عهدهيط محي شرايخت سالعاده فوق

 بر اساس يعني(ن دستورالعمل مشخص و پرداخت گردد ي ا٤بر اساس ساز و کار بند 
 ٦٨ ماده ٣ و بند ١٢٧، ٨٠، ٧٨ر با مفاد مواد يز مغاين) ١٣٨٧کارمندان مشابه در سال 

  .باشد  مييت خدمات کشوريريقانون مد
 ي در اجراجمهور رئيس يه انسانيت و سرمايري توسعه مديچگونه شورا ـ ج

ناد ـا استـب: اوالً: ودهـب نمـيوـ تصيورـدمات کشـت خيريدـ قانون م٦٨ ماده ٣دـبن
کم دستورالعمل ي فصل ٦ بند ٢١/٢/١٣٨٨ ـ ١/١٤٥٩٣/٢٠٠به دستورالعمل شماره 

 سال يني بر اساس احکام کارگز١/١/١٣٨٨خ ي کار از تاري سختالعاده فوق الذکر فوق
 ـ ٥٠٧٩٥/٢٠٠با استناد به دستورالعمل شماره : اًيثان.  پرداخت گردد١٣٨٧

از يامت) ١٢ (١٣٨٧کار در سال  ي سختالعاده فوقک درصد ي هر ي به ازا٥/١٠/١٣٨٩
با استناد به بخشنامه :  شده است و ثالثاًيين بخشنامه اجراي ا٥/١٠/١٣٨٩خ يو از تار
 معاونت ي و منابع انساني معاونت راهبرد٢٠/١٢/١٣٩١ ـ ٣٤٨٩٠/٦١/٢٢٠شماره 

ت و يري مديب شورايبدون تصو (جمهور رئيس يه انسانيت و سرمايريتوسعه مد
ط کار و بدون يط محيهمان مشاغل با همان شرا) جمهور رئيس يه انسانيسرما
 ي سختالعاده قفوه يط کار در بخشنامه اوليط محير در مشاغل و شراييگونه تغ چيه

 کار سال يک درصد سختي پرداخت گردد، در بخشنامه دوم هر ١٣٨٧کار سال 
 اجرا شده است در ١/١/١٣٩٢خ يو در بخشنامه سوم که از تار) ازي امت١٢ (١٣٨٧
 شدن فصل دهم قانون يي پس از گذشت چهار سال از اجرا٦٨ ماده ٣ بند ياجرا
د که در ـک کارمنينوان مثال ـبه ع. از شودين امتيي تعيورـت خدمات کشيريمد
حقوق مبنا % ١٠بوده » يکارشناس امور اجتماع«شان ي اي پست سازمان١٣٨٧ال ـس

ه از ينموده و بر اساس دستورالعمل اول  ميافتي کار دري سختالعاده فوقرا به عنوان 
ط ي شراي سختالعاده فوق به عنوان ١٣٨٧سال ) حقوق مبنا% ١٠ (١/١/١٣٨٨خ يتار
خ يبر اساس بخشنامه دوم از تار.  منظور شده استينيط کار در حکم کارگزيمح
 کشور و در يستين کارمند که در سازمان بهزياز هميامت) ١٢٠ (٥/١٠/١٣٨٩

فه بوده بر اساس بخشنامه سوم با ي مشغول انجام وظيستيخدمات بهزهاي  مجتمع
 العاده فوقبل ن سال قيط کار چنديط محي و شرايهمان شغل و در پست سازمان

ب شده است و ياز در نظر گرفته و تصويامت) ١٠٠٠ (١/١/١٣٩٢خ ي کار از تاريسخت
 دستورالعمل  سه١/١/١٣٩٢ تا ١/١/١٣٨٨خ ي از تار٦٨ ماده٣ بندي اجرايقت برايدر حق

  .متفاوت صادر و ابالغ شده است
ـ  ١/١٤٥٩٣/٢٠٠کم دستورالعمل شماره ي فصل ٦نکه بند يت به ايبا عنا ـ د
 منضم به بخشنامه شماره يه انسانيت و سرمايري توسعه مدي شورا٢١/٢/١٣٨٨

 جمهور رئيس اسبق يه انسانيت و سرمايري معاونت توسعه مد٢١/٢/١٣٨٨ ـ ١٤٥٩٣/٢٠٠
 قانون ٦٨ ماده ٣ط کار موضوع بند يط محي شراي سختالعاده فوقدر خصوص پرداخت 

ص ي تخصن وييات مربوط به نحوه تعب و ابالغ  مصوبي تا تصويت خدمات کشوريريمد
احکام پرداخت مبالغ مقطوع مندرج در  نياز مشاغل مربوط بوده است بنابرايامت

الحساب بوده است و به تبع آن  ي به طور عل١٣٨٨ سال ي برا١٣٨٧ سال ينيکارگز
 حداقل  آنيخ اجراي تاريستيقت باي در حق٥/١٠/١٣٨٩ ـ ٥٠٧٩٥/٢٠٠بخشنامه شماره 

 ٢٠/١٢/١٣٩١ ـ٣٤٨٩٠/٦١/٢٠٠ بخشنامه شمارهيخ اجراين تاري و همچن)١/١/١٣٨٨(
 جمهور رئيس يه انسانيت و سرمايري معاونت توسعه مدي منابع انسانيمعاونت راهبرد

  اقداميي اجراياجرا و توسط دستگاهها) ١/١/١٣٨٨ (يستيبا) ١/١/١٣٩٢ (يبه جا
ت يري قانون مد٦٨ ماده ٣ و بند ١٢٧، ٨٠، ٧٨انه خالف مواد متأسفد که يگرد مي

  .ده استي عمل گرديخدمات کشور

 ي کل کشور در راستا١٣٨٨ قانون بودجه سال ١١بند ) ب(به موجب جزء  ـ   هـ
 پرداخت خارج از فصل يه مباني کليت خدمات کشوريري فصل دهم قانون مدياجرا

شده  به استثناء موارد مصرح در جزء مرقوم لغو يت خدمات کشوريريدهم قانون مد
 ١٣٨٧ سال يني کار بر اساس احکام کارگزي سختالعاده فوقن پرداخت ياست بنابرا

ک درصد ي هر ين به ازايو همچن) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت(
ح قانون بودجه و ير با نص صريمغا) ازي امت١٢ (١٣٨٧ کار در سال ي سختالعاده فوق
مورد اعتراض به هاي  متن مصوبه«.  باشديت خدمات کشوريري قانون مد٦٨ ماده ٣ بند

  :»ر استيقرار ز
 بنا ٩/٢/١٣٨٨ در جلسه مورخ يسانـه انيت و سرمايري توسعه مديوراـشـ ١
 و به استناد جزء ب جمهور رئيس يه انسانيت سرمايريشنهاد معاونت توسعه مديبه پ
هاي  العاده فوقو ...  کل کشور جداول ١٣٨٨ ماده واحده قانون بودجه سال ١١بند 

...  و يت خدمات کشوريريقانون مد  ٦٨ ماده ٩ و ٧، ٤، ٣، ٢، ١ يدهاـموضوع بن
کم دستورالعمل شماره ي فصل ٦ از بند يقسمت: ب نمودير تصويبه شرح ز

   ٢١/٢/١٣٨٨ ـ ١/١٤٥٩٣/٢٠٠
از، درصد يص امتين و تخصييب و ابالغ مصوبات مربوط به نحوه تعيتا تصو« ـ ٦بند

متعـارف صرفاً مبالغ هاي  غير طي کار و کار در محي سختالعاده فوقوط به ا مبالغ مربي
 سال ي پرداخت برايکارمندان مبنا ١٣٨٧ سال ينين حکم کارگزيمقطوع مندرج در آخر

  .باشد  مي١٣٨٨
هاي  طي کار و کار در محي سختالعاده فوقدستورالعمل نحوه پرداخت ـ ٢
 منضم به بخشنامه يت خدمات کشوريريمد قانون ٦٨ ماده ٣متعارف موضوع بند غير

 سابق يه انسانيت و سرمايري معاونت توسعه مد٥/١٠/١٣٨٩ ـ ٥٠٧٩٥/٢٠٠شماره 
  .جمهور رئيس

متعارف کارمندان هاي غير طي کار و کار در محي سختالعاده فوقاز يزان امتيم« ـ٤بند
 يدستگاهها کار مشاغل ي سختي که قبالً برايي بر اساس درصدهايي اجرايدستگاهها

از به يامت) ١٠٠٠(از، حداکثر يامت) ١٢(ک درصد، ي هر ي شده است، به ازا تأييديياجرا
  .شود  مينيي کار مشاغل آنان تعيعنوان سخت
 کارمندان،  کاري سختالعاده فوقاز به روش فوق، مبلغ ي که با اعمال امتيتا زمان: تبصره

، همان مبلغ مقطوع مندرج در حکم  مربوط باشدينيکمتر از مبلغ مذکور در حکم کارگز
  ». کار خواهد بودي سختالعاده فوقافت ي، مالک درينيکارگز

 مشاغل ي به بعد تصد١/١/١٣٨٨خ ي که از تاري کار کارمندانياز سختيامت« ـ ٥  بند
 که ييشوند با توجه به درصدها  مياي کار را عهده دار شده ي سختالعاده فوق از يمند بهرهمشمول 
 ن دستورالعمليا) ٤(شده و بر اساس ساز و کار بند  نيي آن مشاغل تعي براي مقررات قبلبر اساس
  » .گردد  ميمشخص
کم ي فصل ٦ از بند يمه قسمتيت به مراتب فوق و مستندات ضميهذا با عنايعل

 يه انسانيت و سرمايري توسعه مدي شورا٢١/٢/١٣٨٨ ـ ١/١٤٥٩٣/٢٠٠مصوبه شماره 
 معاونت توسعه ٢١/٢/١٣٨٨ ـ ١٤٥٩٣/٢٠٠شنامه شماره  منضم به بخجمهور رئيس
 ي سختالعاده فوق در خصوص پرداخت جمهور رئيس سابق يه انسانيت و سرمايريمد

ن يمتعارف که صرفاً بر اساس مبالغ مقطوع مندرج در آخرهاي غير طيکار و کار در مح
 ييرا اجيب و جهت اجرا به دستگاههاي کارمندان تصو١٣٨٧ سال ينيحکم کارگز
ت خدمات يريقانون مد  پرداخت خارج از فصل دهميده و در زمره مبانيابالغ گرد
ن يشود و همچن  مييتلق) يت خدمات کشوريري قانون مد٦٨ ماده ٣بند  (يکشور
 يه انسانيت و سرمايري توسعه مديصوبه شوراـ م٥ و تبصره آن و بند ٤بند 
ن ييخصوص تع در٥/١٠/١٣٨٩ـ ٥٠٧٩٥/٢٠٠ منضم به بخشنامه شماره جمهور رئيس
 ١٣٨٧ کار در سال ي سختالعاده فوق درصد ١ هر ي کار به ازاي سختالعاده فوقاز يامت

خ ين بعد از تاري مستخدمي کار براي سختالعاده فوق ين برقراريو همچن) ازي امت١٢(
 ي سختالعاده فوق از يمند بهره مشمول ١/١/١٣٨٨ که بعد از ي و کارمندان١/١/١٣٨٨
 دستورالعمل مشخص ٤ و بر اساس ساز و کار بنديشوند بر اساس مقررات قبل  ميکار
ت خدمات يري قانون مد٦٨ ماده ٣ و بند ١٢٧، ٨٠، ٧٨ر با مفاد مواد يده مغايگرد
  کل کشور١٣٨٨ قانون بودجه سال ١١ر با جزء بند ب ماده يز مغاي و نيکشور
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 ابطال يوان عدالت ادارين د قانو١٣ و ٢٠، ١٩ مواد ين در اجرايباشد، بنابرا مي
ب يعنه از زمان تصو مبحوثهاي   اعتراض دستورالعملها و بخشنامهمفاد مورد

 ٤٤٨٩٠/٩١/٢٢٠هاي   بخشنامهيخ اجراي ابطال تارين تقاضايهمچن. استدعاستمورد
 ي منابع انساني معاونت راهبرد٢٧/١٢/١٣٩١ ـ ٤٥٥٩٥/٩١/٢٢٠ و ٢٠/١٢/١٣٩١ـ 

خ ي و اصالح تار١/١/١٣٩٢ از جمهور رئيس يه انسانيسرمات و يريمعاونت توسعه مد
ت خدمات يري شدن فصل دهم قانون مدييخ اجراي تار١/١/١٣٨٨ آن به ياجرا
  ».باشد  ميز مورداستدعاي نيکشور

  :ر استيمتن مصوبات مورد اعتراض به قرار ز
 جمهور رئيس يه انسانيت و سرمايري توسعه مديکم مصوبه شوراي فصل ٦بند «

 يرويه ني معاونت توسعه و سرما٢١/٢/١٣٨٨ ـ ١٤٥٩٣/٢٠٠ضم به بخشنامه شماره من
  جمهور رئيس يانسان

ا ياز، درصد يص امتين و تخصييب و ابالغ مصوبات مربوط به نحوه تعيتا تصو ـ ٦
 متعارف،هاي  غير طي کار و کار در محي اشتغال خارج از کشور، سختالعاده فوقمبالغ مربوط به 
 العاده فوق ن، کسر صندوق،ي، مبلغ تضمي آب و هوا، نوبت کاريافته، بدي توسعهمناطق کمتر

حکم  ني، صرفاً مبالغ مقطوع مندرج در آخر) محل خدمتييجابجا(محل خدمت 
 ي پرداخت براين سال، مبناينه سفر در اي کارمندان به عالوه هز١٣٨٧ سال ينيکارگز
  .باشد  مي١٣٨٨سال 

 کار و کار ي سختالعاده فوقدستورالعمل نحوه پرداخت  «٥ و تبصره آن و بند ٤بند 
» يت خدمات کشوريريقانون مد) ٦٨(ماده ) ٣(متعارف موضوع بند هاي غير طيدر مح

ه يت و سرمايري معاون توسعه مد٥/١٠/١٣٨٩ ـ ٥٠٧٩٥/٢٠٠منضم به بخشنامه شماره 
  جمهور رئيس يانسان

متعارف کارمندان هاي غير طير مح کار و کار دي سختالعاده فوقاز يزان امتيمـ ٤
 ي کار مشاغل دستگاههاي سختي که قبالً برايي بر اساس درصدهايي اجرايدستگاهها

از، يامت) ١٠٠٠(از، حداکثر تا يامت) ١٢(ک درصد، ي هر ي شده است، به ازا تأييديياجرا
  .شود  مينيي کار مشاغل آنان تعي عنوان سختبه

  کار کارمندان،ي سختالعاده فوقاز به روش فوق، مبلغ ي که با اعمال امتيتا زمان: تبصره
 مربوط باشد، همان مبلغ مقطوع مندرج در حکم ينيکمتر از مبلغ مذکور در حکم کارگز

  . کار خواهد بودي سختالعاده فوقافت ي، مالک درينيکارگز
 مشاغل مشمول ي به بعد، تصد١/١/١٣٨٨خ ي که از تاري کار کارمندانياز سختيامت ـ ٥
 که ييشوند، با توجه به درصدها  مياي کار را عهده دار شده ي سختالعاده فوق از يمند بهره
ن يا) ٤(ن شده و بر اساس ساز وکار بند يي آن مشاغل تعي براياساس مقررات قبلبر

  ».گردد  ميدستورالعمل مشخص
 ي و استخدامين سازمان اداري و قوانيس امور حقوقيت مذکور، رئيدر پاسخ به شکا
  :ح داده است کهي توض١٥/٨/١٣٩٦ ـ ١٤٩٦٧٢٨حه شماره يکشور به موجب ال

  يوان عدالت اداري ديأت عموميدفتر محترم ه«
  هي کروي رهبري رجبعليآقا: موضوع

   با سالم و احترام
حه يباشد، ال  ميوستين امور که به پي ا٢٧/٢/١٣٩٦ـ ١١٧٣٦٨٣رو نامه شماره يپ
  :گردد  ميمي در خصوص موضوع فوق تقديليتکم

أت ي را ه٥/١٠/١٣٨٩ ـ ٥٠٧٩٥/٢٠٠ بخشنامه شماره ٥ و بند ٤ابطال بند ـ ١
 به اتفاق آراء به جهت ٣١/٥/١٣٩٦ ـ ٩٤ دادنامه شماره ي طي و استخدامي اداريتخصص

 يت خدمات کشوريري قانون مد٦٨ ماده ٣ار حاصل از بند ي فوق با اختينکه بندهايا
  .ب شده، رد کرده استيتصو

 ٢٠/١٢/١٣٩١ ـ ٤٣٨٩٠/٩١/٢٢٠هاي   بخشنامهيخ اجراي خصوص ابطال تاردرـ ٢
 دستورالعمل نحوه ٧ الزم به ذکر است که مطابق بند ٢٧/١٢/١٣٩١ ـ ٤٥٥٩٥/٢٢٠و 

توانند   مييي اجرايرمتعارف دستگاههاي غيطهاي کار در محي سختالعاده فوقپرداخت 
 يهيشنهاد خود را با ارائه توجي، پ کار مشاغل خودياز سختير امتييا تغين و يي تعيبرا
 يه انسانيت و سرمايريل فرم مربوط به معاونت توسعه مديند و تکمي فرايو ط
 برسد  معاونت تأييداز بهير امتييند تغيطبعاً چنانچه فرا. نديارسال نما) وقت (جمهور رئيس

 و به قبل افته قابل اعمال استير ييازات تغيم معاونت توسعه امتيخ ابالغ تصمياز تار
  . نخواهد داشتيتسر

ب جداول ي تصو١٣٨٨ قانون بودجه سال ١١نکه در جزء ب بند يبا توجه به اـ ٣
ماده هاي  العاده فوقزان ياد شده و ميق کارمندان با جداول يموضوع فصل دهم و نحوه تطب

ن که از يت به اي محول شده بود و با عنايه انسانيت و سرمايري توسعه مدي به شورا٦٨
گر ي شده در بند مذکور بود و از طرف دينيش بيد به منابع پيشها مقي شورا در افزايطرف

ر ي امکان پذيدر فرصت کوتاه به لحاظ فنها  العاده فوقه ي کليب ضوابط برقراريامکان تصو
ن امر ينکه اي توسعه بوده ضمن ايارات شوراين امر از اختيد که ايب گردي تصو٦نبود بند 

 پرداخت خارج از ضوابط و مقررات فصل يه مباني بر لغو کليت مبنيري مدبا مواد قانون
 توسعه در خصوص عوامل به جز آنچه که در فصل دهم يدهم ندارد و در بخشنامه شورا

  .آمده حکم نشده است
 يه انسانيت و سرمايري توسعه مدي مصوبه شورا٦ت دارند در فرض ابطال بند يعنا

ن که يت به اي با عنا٥/١٠/١٣٨٩ ـ ٥٠٧٩٥/٢٠٠شماره  بخشنامه ين امر باعث تسريا
با توجه به مراتب . خ مقدم نخواهد شديمصوبات شورا پس از ابالغ الزم االجرا است، به تار

  ». را دارديت شاکي رد شکايفوق تقاضا
 مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيقانون تشک ٨٤ ماده يدر اجرا

. شود  مي ارجاعيوان عدالت اداري دي و استخدامي اداريتخصص تأيه، پرونده به ١٣٩٢
 ي مصوبه شورا٥ و بند ٤ابطال بند  بر ي مبنيأت مذکور در خصوص خواسته شاکيه

 ـ ٥٠٧٩٥/٢٠٠ منضم به بخشنامه شماره جمهور رئيس يه انسانيت و سرمايريتوسعه مد
وان عدالت ي ديدادرسن ييالت و آي قانون تشک٨٤ بند ب ماده يدر اجرا ٥/١٠/١٣٨٩
. کند  مي صادريت شاکي به رد شکاي رأ٣١/٥/١٣٩٦ ـ ٩٤ به موجب دادنامه شماره يادار
ا ده نفر از قضات ي و يوان عدالت اداريس دي رئي مذکور به علت عدم اعتراض از سويرأ
  .افته استيت ي قطعيوان عدالت اداريد

 ـ ١٤٥٩٣/٢٠٠شماره کم مصوبه ي فصل ٦ به بند يدگي رسيپرونده در راستا
 يأت عمومي دستورالعمل مورد اعتراض در دستور کار ه٤ و تبصره بند ٢١/٢/١٣٨٨

  . قرار گرفت
ن يس و معاوني با حضور رئ١٦/٨/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه

ل شد و پس از يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت اداريد
  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبحث و بررس

  
   هيأت عمومييرأ

 در جلسه مورخ يوان عدالت اداري ديات عمومين هيش از اينکه پينظر به ا ـ الف
 ي را مورد بررس٢١/٢/١٣٨٨ ـ ١٤٥٩٣/٢٠٠کم بخشنامه شماره ي فصل ٦ بند ٩/٤/١٣٩٣

 يب شده و جنبه دائميصورت موقت تصو  بهن استدالل که بند مذکوريقرار داده و با ا
 مجدد ي جهت بررسين موجبيم ندانسته است، بنابراي و اتخاذ تصميدگينداشته، قابل رس

  .اد شده وجود نداردي مصوبه ٦بند 
عالوه بر « مقرر شده است که يت خدمات کشوريريقانون مد ٦٨در ماده  ـ ب
گردد،   ميي که حقوق ثابت تلق٦٦ه آن و مادهاي   و تبصره٦٥ موضوع ماده يپرداختها

 کار و کار در ي سختالعاده فوقـ ٣. ...باشد مير قابل پرداخت يبه شرح زهايي  العاده فوق
 و در ي، عفونيماران رواني، کار با بييايمير کار با اشعه و مواد شيمتعارف، نظي غيرطهايمح

از و در يامت) ١٠٠٠(ا  تيمارستانيژه بي وي و مراقبتهاي سوختگياورژانس و در بخشها
ب ياد شده با تصوياز يا، امتي، آتش زا و منفجره و کار در اعماق دريمورد کار با مواد سم

 پرداخت ينکه قانونگذار مبناينظر به ا» .ش خواهد بوديران تا سه برابر قابل افزايات وزيه
 ٤ل بند يره ذن تبصياز حاصله قرار داده است، بنابراي مذکور را بر اساس امتالعاده فوق

 ١٣٨٧ کار در سال ي پرداخت سختي را برايگريب ديت که ترتيبخشنامه مورد شکا
باشد و   ميبيارات مرجع تصويت، خالف قانون و خارج از حدود اختـن کرده اسيمع
 يوان عدالت اداري دين دادرسيالت و آئيقانون تشک ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١ استناد بند به

  .شود  ميابطال
  ي ـ محمدكاظم بهراميوان عدالت اداري ديعمومأت  هيسيرئ
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