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 19/6/9110مورخ  94051/000مبنای کسر مقرری ماه اول بخشنامه شماره 

 

معاون توسعه مدیریت مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در  19/6/9110مورخ  94051/000بخشنامه شماره 

مشمول قانون خدمات كشوري كه تابع صندوق بازنشستگی كشوري می  چگونگي کسر مقرری ماه اول از کارمندان خصوص

 باشند.

  

 بسمه تعالی

 بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایي مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

  

س بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریی 7/6/0931مدیریت وسرمایه انسانی در جلسه مورخ  توسعه شوراي  

( قانون مدیریت خدمات كشوري و با عنایت به ابهامات و سواالت 006ماده )« ب»( ردیف 5( و )4جمهور و به استناد بندهاي )

دستگاه هاي اجرایی و صندوق بازنشستگی كشوري در خصوص چگونگی كسر مقرري ماه اول از كارمندان مشمول قانون مذكور كه 

 تصویب نمود : تابع صندوق بازنشستگی كشوري می باشند

قانون استخدام کشوری( کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات  900مبنای کسر مقرری ماه اول )موضوع ماده 

( قانون 906کشوری که تابع صندوق بازنشستگي کشوری مي باشند، حقوق ثابت و فوق العاده های مذکور در ماده )

 قابل اجراست . اخیرالذکر خواهد بود . این بخشنامه از تاریخ ابالغ

 لطف ا... فروزنده دهکردي

مبناي محاسبه كسور بازنشستگی و براي محاسبه حقوق بازنشستگی كارمندان مشمول این قانون حقوق ثابت به  -016ماده »

 «باشد.  ( این قانون می66ماده )« 01»العاده بند  هاي مستمر و فوق العاده اضافه فوق

پذیري، تأثیر  المللی، ریسك العاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار كار داخلی و بین فوق -: 66ماده  01بند 

كار با پیشنهاد سازمان و   اقتصادي فعالیتها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادي و تحقیقاتی و حساسیت

%( سقف امتیاز حقوق 51در برخی از دستگاههاي اجرائی تا ) %( از مشاغل،55اي براي حداكثر ) ویژه تصویب هیئت وزیران امتیاز

( و 5هاي مذكور در بندهاي ) العاده پرداخت فوق -هاي مستمر مذكور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد. تبصره العاده ثابت و فوق

روط به اعمال اصالحات ساختاري، نیروي انسانی، فنآوري و واگذاري امور به مش ( این ماده در هر كدام از دستگاههاي اجرایی،6)

هاي به عمل آمده، در سقف اعتبارات مصوب  جویی بخش غیر دولتی )احکام مذكور در این قانون( و استفاده از منابع حاصل از صرفه
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دد. انجام اصالحات مذكور در این تبصره باید به تأیید گر ها جزو دیون منظور نمی العاده باشد و این فوق امکانپذیر می 0967از سال 

 سازمان برسد.

 


