
  شــناســه استــعالم

 

 بسمه تعالي

  

  

  

   بكارگرفته بازنشستگان كارمندان به روزانه تيمامور العاده فوق پرداخت عدم اي پرداخت  :عنوان استعالم

  

  ياجتماع نيتأم و  يادار ،ياستخدام   :طبقه بندي موضوعي

  

  :مستندات قانوني
  

  

  

 

  

  

  

  

  

  .است شده ارائههاي ذيل  پيوست ،به همراه اين شناسه

  سؤالتصوير نامه ): 1(پيوست شماره 

  پاسخ سؤالتصوير ): 2(پيوست شماره 

  :خالصه پاسخ سؤال 
 يريكـارگ  بـه  تيـ ممنوع قـانون  واحـده  مـاده ) 2( تبصـره  موجـب  به 

 نيـ ا موضوع يها دستگاه«: دهيگرد مقرر 1395 مصوب بازنشستگان
 با متخصص بازنشستگان خدمات از توانند يم لزوم صورت در قانون

 يسـاعت  و وقـت  پـاره  صورت به باالتر و يكارشناس يليتحص مدرك
 بازنشسـتگان،  از اسـتفاده  يبـرا  مجـاز  ساعات حداكثر. كنند استفاده

 نيـ ا الزحمـه  حـق  و اسـت  يرسم كارمندان يادار ساعات سوم كي
 سـوم  كيـ  معـادل  حـداكثر  هـا  آن يكـار  سـاعات  بـا  متناسب افراد

 چنانچـه  لـذا . شـود  يم پرداخت و نييتع شغل همان يرسم كارمندان
 خدمت محل از ريغ محل در شده ادي بازنشستگان خدمات از استفاده
 قـرارداد  قالـب  در صـرفاً  شـده  انجـام  خدمت جبران باشد، ازين مورد

ــده ــق صــورت بــه منعق ــرعا بــا و الزحمــه  ح    مــذكور ســقف تي
  .  باشد يم پرداخت قابل

  

 

  : خالصه سؤال 

ــت   ــع آن پرداخــ ــه تبــ ــزام و بــ ــان اعــ ــوص امكــ    در خصــ

ماده واحده ) 2(به بازنشستگان مشمول تبصره  روزانه ماموريت

  قانون ممنوعيت بكارگيري بازنشستگان، اظهار نظر نماييد؟ 

  

 1395 مصوب بازنشستگان يريكارگ به تيممنوع قانون واحده ماده) 2( تبصره

��ر	 ا���� ا�ان���ر	 ا���� ا�ان���ر	 ا���� ا�ان���ر	 ا���� ا�ان�        
        وزارت ا��ر ا����د	 و دارا��وزارت ا��ر ا����د	 و دارا��وزارت ا��ر ا����د	 و دارا��وزارت ا��ر ا����د	 و دارا��

        '&�و%$ #"�رت !� � و ��ا� دار	 �� ���ر'&�و%$ #"�رت !� � و ��ا� دار	 �� ���ر'&�و%$ #"�رت !� � و ��ا� دار	 �� ���ر'&�و%$ #"�رت !� � و ��ا� دار	 �� ���ر
    ادار- �� #"�رت , ا+*ا	 (�د)ادار- �� #"�رت , ا+*ا	 (�د)ادار- �� #"�رت , ا+*ا	 (�د)ادار- �� #"�رت , ا+*ا	 (�د)

  رفتاري غالمرضا امين

 مدير كل نظارت بر اجراي بودجه

  :سؤال كننده دستگاه 

-يشرق جانيآذربا استان ييدارا و ياقتصاد امور كل اداره

  خزانه معين

  115-خ/11491  :شماره نامه وارده 

  14/10/1396  :تاريخ نامه وارده 

  : واحد مسوول 

  يمال مسائل ليتحل و هيتجز و يبررس گروه

  248915/56 :شماره پاسخ 

  04/11/1396 :تاريخ پاسخ 
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 ندارد
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 خزانه معين –اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان آذربايجان شرقي 

 
    عليكمسالم 
 پرداخـت يـا عـدم پرداخـت فـوق العـاده       « در خصـوص  14/10/1396مـورخ   115-خ/11491بازگشت به نامه شـماره       

 مـاده واحــده  ) 2(بـه موجـب تبصـره     آگـاهي مـي رســاند،   بـه  »شـده  بكارگرفتــه هماموريـت روزانـه بــه كارمنـدان بازنشسـت    

هاي موضوع اين قانون در صورت لـزوم   دستگاه«: مقرر گرديده 1395مصوب قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان 

. استفاده كنند به صورت پاره وقت و ساعتيتوانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرك تحصيلي كارشناسي و باالتر  مي

 الزحمـه   حداكثر ساعات مجاز براي اسـتفاده از بازنشسـتگان، يـك سـوم سـاعات اداري كارمنـدان رسـمي اسـت و حـق         

 . شود م كارمندان رسمي همان شغل تعيين و پرداخت ميها حداكثر معادل يك سو اين افراد متناسب با ساعات كاري آن

 جبـران خـدمت   مـورد نيـاز باشـد،    شـده در محـل غيـر از محـل خـدمت       استفاده از خدمات بازنشسـتگان يـاد  چنانچه  لذا

   .باشد قابل پرداخت ميالزحمه و با رعايت سقف مذكور  حقدر قالب قرارداد منعقده به صورت انجام شده صرفا 
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