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 اظهارنظر کارشناسی درباره:

ترمیم حقوق   کل کشور و  ۱۴۰۱اصالح قانون بودجه سال الیحه »

 1لشگری«  و کشوری  بازنشستگان و کارکنان

   

 مقدمه 

های اخیر اهمیت قوانین بودجه سنواتی در تعیین مناسبات حقوق و مزایای کارکنان دولت افزایش یافته و این در سال 

از مهمترین عوامل  قوانین موقت یک  به یکی  تاثیرگذار در کارآمدی نظام جبران خدمات کارکنان دولت مبدل ساله 

کل   1۴۰1سازوکارهای افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت در قانون بودجه سال    این در حالی است که  2اند.شده 

، موجب 1۴۰1کشور و همچنین مصوبات شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی سال  

سازی حقوق در این امتداد الیحه »متناسب   جبران خدمات کارکنان دولت گردید و  ها در نظام وز برخی مسائل و چالش بر 

کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری« با توجه به تکالیف دولت در اجرای قوانین، از جمله قانون حمایت از 

لت و بازنشستگان کشوری و لشگری و استمرار عدالت در خانواده و جوانی جمعیت و ضرورت حمایت از کارکنان دو

. با این حال برخالف اصول مجلس شورای اسالمی ارسال شد   ها و بهبود معیشت آنان، با قید دو فوریت بهنظام پرداخت 

ز این شود، فاقد منابع درآمدی پایدار بوده و ا های دولت منجر می ریزی، این الیحه که به افزایش مستمر هزینه بودجه 

 باشد. در این امتداد دوفوریتنیز مغایر می   وسط ریاست محترم جمهور ابالغ شده منظر حتی با سند تحول دولت که ت 

صحن علنی مجلس به تصویب رسیده و  1۴۰1/ ۷/ 2۴و    1۴۰1/ ۷/ 1۷مورخ   و کلیات الیحه مذکور به ترتیب در جلسات 

پس از تصویب کلیات، به منظور رفع ابهامات و اصالح جزئیات، مجددا به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ارجاع 

. کرد  مجلس ارسال   صحن در خصوص الیحه حاضر به    خود را، گزارش 1۴۰1/ ۷/ 2۵در تاریخ  شد. کمیسیون مذکور نیز 

 شود.پرداخته می  ی حاضر الیحه رباره این کمیسیون د   گزارش بر این اساس در گزارش حاضر به ارزیابی  

 

 الیحه ارزیابی 

امتیاز قانون مدیریت خدمات کشوری )معادل یک  ۳۰۰۰های انجام شده پس از افزودن معادل ریالی مطابق بررسی   .۱

میلیون و پنچ هزار و نهصد تومان( به حقوق و مزایای کارکنان دولت، مجموع درصد افزایش حقوق و مزایای کارکنان 

)به  سال دولت  در  قضات(  و  علمی  هیئت  اعضای  حقوق  ،  1۴۰1  استثنای  با  کارکنان  برای  مالیات،  کسر  از   و پس 

 

  
 

  و   دولت   کارکنان   حقوق  سازیمتناسب این الیحه از »ن برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی عنوان  کمیسیو  گزارشمطابق    .1
 به عنوان حاضر تغییر پیدا کرده است.   «لشگری و  کشوری بازنشستگان

 .1۸۳۸2. شماره مسلسل: 1۴۰1(. تحلیلی بر شیوه افزایش حقوق کارکنان دولت در قانون بودجه سال 1۴۰1های مجلس. ). مرکز پژوهش 2
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میزان،  درصد خواهد شد و کارکنان با حقوق و مزایای کمتر از این   21میلیون تومان تقریباً برابر و معادل با حدود   1۰مزایای بیش از  

به نظر می این اساس  بر  افزایش حقوق بیشتری برخوردار خواهند شد.  به ضرورتاز  با توجه  اقشار ضعیف    رسد  از  بیشتر  حمایت 

افزایش حقوق کارکنان دولت در قانون بودجه سال    های ناشی از شیوهعدالتیبگیر در شرایط دشوار اقتصادی و همچنین بیحقوق

 مورد تایید است.    دولت  الیحه در افزایش مبلغ ثابت به حقوق کارکنان، رویکرد کلی  1۴۰11

  ترمیمبه شمول مبلغ افزایش حقوق درنظر گرفته شده برای کارکنان دولت، با عنوان  « ماده واحده گزارش کمیسیون،  1ر بند » هر چند د   . 2

شود عبارت »و در  اساس پیشنهاد می ای نشده است. براین ره این مبلغ اشا های  حقوق، در کسور بازنشستگی اشاره شده، اما به سایر ویژگی 

هایی که مبنای پرداخت آنها حقوق یا حقوق  ها و سایر پرداختی العاده محاسبه هیچ کدام از امتیازات مربوط به حقوق و مزایای مستمر و فوق 

 باشد« درج گردد.  می مشمول کسور بازنشستگی  گیرد.« پس از عبارت »...  مالك محاسبه قرار نمی   ، ثابت است 

های اجرایی گوناگون این احتمال وجود دارد که در  با توجه به تعدد و تنوع گسترده قوانین و مقررات اداری و استخدامی دستگاه  .۳

نظام از  دستگاهبرخی  پرداخت  ش های  مستثنی  اجرایی  حقهای  کشوری،  خدمات  مدیریت  قانون  شمول  دامنه  از  و  عائلهده  مندی 

( قانون مدیریت خدمات کشوری در نظر گرفته شده  ۶۸« ماده )۴ها، بیش از سقف مندرج در بند »هزینه اوالد و موارد نظایر آنکمک 

هزینه اوالد و موارد نظایر آن در سایر  ک مندی و کم عائلهاساس به منظور جلوگیری از افزایش احتمالی غیرمتعارف حقباشد. براین

هزینه اوالد و موارد نظایر آن، برای کارکنان آن دسته از  مندی و کمک عائلهگردد عبارت »حقنظامات پرداخت کشور، پیشنهاد می

(  ۶۸« ماده )۴د بند »هزینه اوالمندی و کمک عائلهها بیش از ظرفیت حقهای اجرایی که میزان این اقالم در نظام پرداخت آندستگاه

قانون مدیریت خدمات کشوری است، صرفا به میزان کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، مشمول افزایش حقوق ناشی  

« بند »الف« تبصره 12« ماده واحده الیحه حاضر افزوده شود. همچنین براساس جزء »۳از این بند خواهند شد.« به انتهای حکم بند »

، 1۴۰1مندی مزدوجین جدید و حق اوالد فرزندان متولد سال  کل کشور امتیاز کمک هزینه عائله  1۴۰1بودجه سال    ( قانون12)

گردد  یابد، بنابراین پیشنهاد می( برابر افزایش می۳( و )2( قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلین، به ترتیب )۶۸( ماده )۴موضوع بند )

منظور   میان مش   کاهشبه  ناروا  فوقتبعیض  غیرمتعارف  مولین حکم  افزایش  از  و همچنین جلوگیری  دولت  کارکنان  و سایر  الذکر 

 1۴۰1( قانون بودجه سال  12« بند »الف« تبصره )12حکم جزء »  ، مشمولینهای آتیها در سالهزینه اوالد آنمندی و کمک عائلهحق

 های درنظر گرفته شده در این بند مستثنی گردند. از افزایش کل کشور

  ۶۰و    ۵۵حدود    ، بودجه و محاسبات به ترتیب و گزارش کمیسیون برنامه   های انجام شده بار مالی الیحه ارسالی توسط دولت بررسی   براساس   . 4

های مربوط به حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان  با توجه به ماهیت پایدار هزینه   شود. این در حالی است که رد می هزار میلیارد تومان برآو 

کشوری و لشکری، الزم است ماهیت منابع مدنظر برای تحقق احکام الیحه حاضر نیز پایدار و قابل تحقق باشد. همچنین توجه به این نکته  

تأمین منابع مالی مورد نیاز برای افزایش حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان  بینی منابع پایدار و قابل تحقق برای  ضروری است که عدم پیش 

این در حالی  گیری تورم افسارگسیخته گردد.  تواند موجب تعمیق وضعیت کسری بودجه و افزایش بدهی عمومی کشور و یا شکل دولت می 

شود نیز سازمان برنامه و بودجه ملزم  د تحول در کشور مطرح می براساس سند تحول دولت که به عنوان برنامه جامع دولت برای ایجا   است که 

بینی منابع مالی پایدار  کردن ایجاد هرگونه هزینه مستمر به پیش به برآورد بار مالی بلندمدت پیشنهادهای سیاستی و لوایح قانونی و مشروط 

 

ن دولت در قانون بودجه سال  تحلیلی بر شیوه افزایش حقوق کارکنا»  ( با عنوان1۴۰1های مجلس )مرکز پژوهش ات تکمیلی در این خصوص در گزارش  حی توض   .1
 ( مطرح شده است. 1۸۳۸2شماره مسلسل: ) «1۴۰1



 

 

 

 

ریزی، دولت باید اصالحیه بودجه خود را به صورت  ودجه اصول ب براساس  شده است، اما این موضوع در الیحه پیشنهادی رعایت نشده است.  

با  منابع و مصارف به مجلس ارائه نماید و تبیین نماید که بار مالی جدید از محل کدام منابع و یا عدم تخصیص کدام مصارف تامین خواهد شد.  

ی درباره میزان بار مالی و نحوه تامین آن حتی در  این وجود در الیحه حاضر تنها به توضیح نحوه افزایش حقوق پرداخته شده و تبیین روشن 

های چندباره، سندی برای نحوه تامین بار  بازه یک ساله نیز داده نشده است. در زمان بررسی الیحه در کمیسیون بودجه نیز علی رغم پیگیری 

  ۷۰ماهه    ۵تدایی میزان تحقق منابع به نسبت  ماهه اب   ۵مالی به کمیسیون ارائه نشد. از منظر منابع براساس گزارش عملکرد مالی دولت در  

اسالمی، میزان اوراق فروش رفته  های انجام شده علیرغم عرضه اوراق مالی  درصد بوده است. براساس بررسی   ۳۰درصد و نسبت به کل سال  

یا کاهش بارمالی الیحه    درصد میزان اوراق عرضه شده بوده است و در صورت عدم تمهید منابع مورد نیاز  1۰های اخیر حدود  در هفته

تواند موجب تشدید تورم در کشور شود. در مصارف نیز دولت مشخص نشده که از محل عدم تخصیص کدام  مذکور این پیشنهاد می

« ماده واحده الیحه حاضر، به دولت )سازمان برنامه و بودجه کشور( اجازه  ۶ها بار مالی این بند را تامین خواهد شد. مطابق بند »ردیف

دولت    1۴۰1%( و در سقف مصارف بودجه عمومی سال  2۰های اجرایی را تا بیست درصد )ای دستگاهشود اعتبارات هزینهداده می

کند و سایر تغییرات  ای اخذ میبابت اجرای این قانون افزایش دهد. به عبارت دیگر دولت یک اجازه کلی برای افزایش مخارج هزینه

ماهه    ۵ای در مدت  صیص اعتبارات تملک دارایی سرمایهظر به این عدم تحقق منابع، میزان تخآن برای مجلس مشخص نیست. . ن

درصد( بوده است. تحقق بخش تملک دارایی مالی )بازپرداخت استقراض    9درصد )نسبت به کل سال    21نسبت به مصوب این دوره  

بایست  الیحه پیشنهادی می  ۶د بوده است. براساس بند  درص   ۸۰ای  درصد و تحقق بخش هزینه  9۷ماهه    ۵های دولت( نسبت به مصوب  

ها کاسته شود. از آنجا که کاهش از  برای تامین اعتبارات مورد نیاز برای این الیحه از اعتبارات بخش عمرانی و بازپرداخت استقراض

برآورد شده از اعتبارات بخش   بایست بار مالیتخصیص بخش بازپرداخت استقراض به دلیل متعهد بودن دولت غیر قابل اجراست؛ می

ماهه ابتدایی )میزان تخصیص اعتبارات عمرانی    ۵هزار میلیارد تومانی اعتبارات عمرانی در    22عمرانی کاسته شود. با توجه به تخصیص  

پذیر بودن  ، امکان1۴۰1بوده است( و پیشبینی تحقق منابع قانون بودجه سال    هزار میلیارد تومان  ۶۵در مدت مشابه سال قبل حدود 

 با ابهام بسیار جدی مواجه است. 1۴۰2ماه دوم سال  ۶تامین اعتبارات مورد نیاز این الیحه حتی برای بازه زمانی 

قانون رتبه  ن یطرح مهرآفر  نیمعلم   هیکلی حاضر  « گزارش کمیسیون درباره الیحه9مطابق بند ».  ۵ معلمان بوده و    یبندمشمول 

این در حالی است با توجه به    به آزمون، کدشناسه و مستخدم به آنان اختصاص دهند.  از یملکفند بدون ن  ربط یذ  یاجرائ  ی هادستگاه

هیات    2۵/۳/1۳9۴مورخ    ۳۴9به موجب دادنامه شماره    ،ابطال مصوبه طرح مهرآفرین توسط دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب

ملغی و  اداری  نظر شماره  عمومی دیوان عدالت  به موجب  این مصوبه  رئیس    2۵/1۰/1۳91مورخ    -هـ/ب۶۳۸29شماره  االثر شدن 

هزار    ۷۰  اجرایی و طی آن حدود   1۳91طرح مهرآفرین در سال  واجب ایراد است. از سوی دیگر    ، بند یادشدهمجلس شورای اسالمی

اما با گذشت    استخدام رسمی دستگاه درآیند.  سال این معلمان به  ۵طی    زمان بنا بود  نفر معلم وارد آموزش و پرورش شدند. در آن

اند که این مسئله موجب شد به رغم آنکه معلمان مذکور  قریب به ده سال همچنان بخش بسیاری از این معلمان تبدیل وضعیت نشده

بر این اساس به منظور رفع ایرادات    ای مواجه شوند.باشند، با مشکالت عدیدهزش و پرورش در حال خدمت میها است در آموسال

 گردد، بند حاضر به کمیسیون ارجاع گردد. مذکور و تدبیر مناسب درخصوص مساعدت قانونی الزم با نیروهای یادشده پیشنهاد می

التفاوت موضوع جزء  قانون از مابه  نیا  یاز اجرا   یناش   یهاشیافزا  و محاسباتکمیسیون برنامه، بودجه    گزارش«  1۰مطابق بند »  .۶

)پنجاه    حکم کارگزینی  های ناشی از اجرای این قانون به مبلغ حداقلبر این اساس افزایش  شود.ی( کسر نم12)الف( تبصره )  ( بند1)



 

 

 

 

درصدی حداقل حکم کارگزینی در    ۶۰با توجه به افزایش   این در حالی است که گردد.  ریال( اضافه می (۵۶.۰۰۰.۰۰۰و شش میلیون)

های شغل و شاغل در تعیین میزان حکم کارگزینی برای بخشی از کارکنان  ژگیتاثیر شدن وی، بیکل کشور  1۴۰1قانون بودجه سال  

  ، یان حداقل حکم کارگزینی کارکنان دولت و حداقل حقوق کارگرانو ضرورت تناسب م  1این مبلغ حداقل  به واسطه افزایش    دولت

دولت، موضوع اجزای    بازنشستگان  حداقل حقوق  و   کارکنان   حکم کارگزینی   د عبارت »حداقل شوپیشنهاد می  ، مصوب شورای عالی کار

ریال  (۰۰۰.۰۰۰9.)و نه میلیون    ریال(۵.۰۰۰.۰۰۰)، به ترتیب پنج میلیون  1۴۰1  سال  بودجه  قانون(  12)  تبصره(  الف )  بند (  2)  و(  1)

( کسر  12( بند)الف( تبصره )1قانون از مابه التفاوت موضوع جزء )  نیا  یاز اجرا  یناش  ی ها  شیافزاجایگزین عبارت »  یابد.«افزایش می

(،  12« بند »الف« تبصره )۸با توجه به اینکه سقف خالص پرداختی به کارکنان دولت، موضوع جزء »  همچنین« گردد.  شود.  ینم

آید  وجود می   « این بند، یعنی پنج میلیون و ششصد هزار تومان، تعیین شده است، بنابراین این ابهام به1معادل هفت برابر مبلغ جزء »

« است یا هفت برابر »پنج میلیون و ششصد هزار تومان به عالوه  صد هزار تومان پنج میلیون و شش که سقف خالص پرداختی هفت برابر » 

«. به عبارت دیگر براساس حکم نوشته شده در بند  شود ی ( کسر نم 12)الف( تبصره )   ( بند 1التفاوت موضوع جزء ) مابه هایی که از   افزایش 

میلیون تومان افزایش یابد. بر این اساس    ۷دولت به میزان بیش از  « گزارش کمیسیون ممکن است سقف خالص پرداختی به کارکنان  1۰» 

ندارد و    12بند الف تبصره    ۸موضوع جز   ، ی سقف پرداخت تعیین  در  ی ر ی قانون تاث  ن ی ا  ی از اجرا  ی ناش   ی ها ش ی افزا شود عبارت » پیشنهاد می 

 د. گرد اضافه  « گزارش کمیسیون  1۰بند »   به «  . گردد ی م   ن یی تع   ال ی ر   (۴۰2.۰۰۰.۰۰۰)   ون ی ل ی م   چهارصد و دو سقف مذکور به مبلغ  

بر   ی% به عنوان “فوق العاده جهش علم1۵بند، حداکثر    نیمندرج در ا   شیعالوه بر افزا « گزارش کمیسیون  1براساس تبصره بند »   .7

وابسته به وزارت   ی و پژوهش  ی ها و موسسات آموزشدانشگاه   ین یربال ی غ   ی علم  ات ی ه  ی مستمر اعضا  ی ا یعملکرد” به حقوق و مزا   ی مبنا 

های پرداخت بر مبنای هر چند تقویت ظرفیت   این در حالی است که   شود. ی اضافه م  ، 2یاجرائ  ی هادستگاه   ر ی و سا   ی و فناور   قات یعلوم، تحق 

با توجه به برخورداری اعضای هیات علمی از افزایش حقوق ناشی از   اما  ، شودعملکرد به منظور جهش علمی کشور اقدام مثبتی تلقی می 

افزایش حقوق برای سایر   یتواند موجب ایجاد مطالبه « این الیحه، به میزان سایر کارکنان دولت، افزایش مجدد حقوق ایشان می 1بند » 

 را به دنبال داشته باشد. توجه به این نکته ضروری است کهسایر کارکنان بخش عمومی    تشدید مطالباتبگیر شده و  های حقوق گروه 

همچنین در   ۳گیرد.ای از نظام اداری کشور را در بر وار بخش عمده صورت سلسله به و    تواند به سرعتمی   گیری توقع مساعدت مشابه شکل 

تواند بینی نشده و از این رو می پیش نیز  ی حاضر، شیوه تامین منابع مالی مورد نیاز برای تحقق حکم حاضر  الحاقی به الیحه   ی این تبصره 

 شود. موجب تحمیل بار مالی مضاعف به دولت و افزایش ناترازی بودجه گردد. براین اساس حذف تبصره یادشده توصیه می 

  

 

 .حکم کارگزینی واحدی برخوردار هستند.  میزان  الورود با مدرک تحصیلی دکتری و دیپلم ازهای اجرایی کشور کارکنان جدید به عنوان مثال در بسیاری از دستگاه   .1
های اجرایی اعم از وزارتخانه، موسسه دولتی، شرکت دولتی و  خدمات کشوری دستگاه ( قانون مدیریت  ۵الزم به ذکر است با توجه به اینکه مطابق ماده )  .2

ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی  های توسعه صرفا دانشگاه ( قانون احکام دائمی برنامه 1موسسه عمومی غیردولتی است و مستنبط از ماده )
باشند، مجاز به جذب هیات علمی هستند،  ربط می های علوم و بهداشت و سایر مراجع قانونی ذی   که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه 

   گردد در صورت اصرار بر تصویب این تبصره، جهت تدقیق متن مورد اشاره به کمیسیون ارجاع داده شود.بنابراین پیشنهاد می 
ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور  العاده خاص کارمندان سازمان زندان (. اظهارنظر کارشناسی درباره »طرح تسری فوق1۴۰۰های مجلس. )مرکز پژوهش   .۳

 .1۷۶۳۷شماره مسلسل: به کارکنان اداری قوه قضائیه«. 



 

 

 

 

 بندیجمع

تواند موجب و می  کارکنان و بازنشستگان دولت مورد تایید بودهی حاضر درخصوص شیوه افزایش حقوق و مزایای  کرد کلی الیحهروی

ی حاضر  براین اساس از جمله نقاط قوت الیحهدر نظام جبران خدمت کارکنان بخش عمومی گردد.    های موجودعدالتیکاهش بی

 نمود:توان به محورهای ذیل اشاره می

با افزایش مبلغ ثابت حدود    ،بگیر با سطح دریافتی باالترهای حقوقی گروهجبران درصد افزایش بیشتر حقوق و مزایای عمده -

 یک میلیون تومان به حقوق و مزایای کارکنان دولت. 

 اقشار ضعیف بازنشستگان. افزایش مبلغ ثابت نهصد هزار تومان به بازنشستگان کشوری و لشگری به منظور حمایت بیشتر از  -

( قانون مدیریت خدمات کشوری، به دولت و همچنین ۶۸« ماده )1۰» ویژه، موضوع بند  العاده واگذاری اختیار ساماندهی فوق -

 کلی نظام. های هزینه اوالد کارکنان و بازنشستگان درچارچوب سیاستمندی و کمک عائلهحق افزایش

و اثرات اقتصاد کالن و حتی براساس سند تحول دولت، سازمان برنامه و بودجه ملزم به    ریزیاز سوی دیگر از منظر اصول بودجه

بینی منابع مالی  کردن ایجاد هرگونه هزینه مستمر به پیشبرآورد بار مالی بلندمدت پیشنهادهای سیاستی و لوایح قانونی و مشروط

گذاری در بخش عمومی و مدیریت  های ناشی از سیاستتورم  پایدار شده است. این اصول در راستای محافظت از جامعه در مقابل 

الخبائث اقتصادی است. عالوه بر این حتی بار مالی کوتاه مدت برای اجرای احکام الیحه در شش ماهه  کسری بودجه به عنوان ام

 شده است.بینی نشده و صرفا به کاهش تخصیص اعتبارات بخش عمرانی اکتفا دوم سال نیز به صورت مشخص پیش

ی حاضر، صرفا مشروط  کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات درباره الیحه   گزارش   محورهای اصلی اساس از منظر کارشناسی تصویب  بر این  

،  دنظور رفع ایرادات موجو گردد به م پیشنهاد می بوده و بنابراین  به تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای آن از محل منابع پایدار و قابل تحقق 

ی حاضر نیازمند اصالحاتی به شرح  یادشده درباره الیحه   گزارش در این امتداد متن    ارجاع داده شود.   کمیسیون به  ی حاضر مجددا  الیحه 

 ذیل است. 

هایی که  ها و سایر پرداختیالعادهعبارت »و در محاسبه هیچ کدام از امتیازات مربوط به حقوق و مزایای مستمر و فوقضرورت درج   -

« بند )الف(  ۸گیرد.« پس از عبارت »... از سقف موضوع جزء »مبنای پرداخت آنها حقوق یا حقوق ثابت است مالك محاسبه قرار نمی

های اقالم افزوده شده به نظام جبران خدمات کارکنان دولت )نظیر محاسبه در  دقیق ویژگی  تبیینباشد« به منظور  می  12تبصره  

 . های رفاهی و...( و جلوگیری از ابهامات و اختالفات احتمالی بعدیهای مستمر، پرداختالعادهحقوق ثابت، فوق

حقوق ناشی از    از افزایشکل کشور    1۴۰1  ( قانون بودجه سال12« بند »الف« تبصره )12شدن مشمولین جزء »  ضرورت مستثنا  -

الذکر و سایر کارکنان دولت و همچنین جلوگیری از افزایش غیرمتعارف  تبعیض ناروا میان مشمولین حکم فوق  کاهش به منظور  این بند  

 های آتی. ها در سالهزینه اوالد آنمندی و کمک عائلهحق

ی اجرایی که میزان ها هزینه اوالد و موارد نظایر آن، برای کارکنان آن دسته از دستگاه مندی و کمک عائله »حق ضرورت افزودن عبارت  -

( قانون مدیریت خدمات کشوری ۶۸« ماده ) ۴هزینه اوالد بند » مندی و کمک عائله ها بیش از ظرفیت حق این اقالم در نظام پرداخت آن 

« به انتهای  است، صرفا به میزان کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، مشمول افزایش حقوق ناشی از این بند خواهند شد. 

 « ۳بند »حکم 



 

 

 

 

(  الف) بند(  2) و(  1)دولت، موضوع اجزای  بازنشستگان  و حداقل حقوق  کارکنان حکم کارگزینی  ضرورت جایگزینی عبارت »حداقل  -

به   یابد.«ریال افزایش می(۰۰۰.۰۰۰9.) و نه میلیون    ریال(۵.۰۰۰.۰۰۰) ، به ترتیب پنج میلیون  1۴۰1  سال  بودجه  قانون(  12)  تبصره

 «. شود.ی( کسر نم12( بند)الف( تبصره )1قانون از مابه التفاوت موضوع جزء )  نیا یاز اجرا یناش  ی ها شیافزاجای عبارت »

ندارد و    12بند الف تبصره    ۸موضوع جز    ،ی در سقف پرداخت  یریقانون تاث  نیا  یاز اجرا  ی ناش  یهاشی افزاعبارت »ضرورت افزودن    -

« به منظور جلوگیری از بروز  1۰« به انتهای بند ».گرددیم ن ییتع  الیر (۴۰2.۰۰۰.۰۰۰) ون یلیم چهارصد و دو سقف مذکور به مبلغ 

 ابهام و افزایش نامتعارف سقف خالص پرداختی به کارکنان دولت.

های اجرایی  کمیسیون به منظور جلوگیری از تشدید مطالبات افزایش حقوق در سایر دستگاه« گزارش  1ضرورت حذف تبصره بند »  -

 .ی حاضرو تحمیل بار مالی مضاعف بر الیحه

 

 های مجلس نظرات مرکز پژوهش

 مخالف موافق  بند 
موافق به  

 شرط اصالح 

ارجاع به  

 کمیسیون 
 متن اصالحی  اظهارنظر کارشناسی 

1     * 
به   ارجاع  شیوه  ضرورت  تدقیق  منظور  به  کمیسیون 

 تامین مالی از محل منابع پایدار و قابل تحقق 
- 

تبصره 

 1بند 
  *   

« به منظور جلوگیری از  1ضرورت حذف تبصره بند »

دستگاه سایر  در  حقوق  افزایش  مطالبات  های  تشدید 

 ی حاضر اجرایی و تحمیل بار مالی مضاعف بر الیحه

- 

2     * 
به   ارجاع  شیوه  ضرورت  تدقیق  منظور  به  کمیسیون 

 تامین مالی از محل منابع پایدار و قابل تحقق 
- 

۳    *  

« بند  توضیحات  اظهارنظر  ۳براساس  ارزیابی  بخش   »

شود به منظور رفع تبعیض ناروا و  حاضر پیشنهاد می

حق غیرمتعارف  افزایش  از  و  عائلهجلوگیری  مندی 

آتیاوالد در سال  هزینهکمک اصالحات مندرج    ،های 

 در ستون متن اصالحی اعمال گردد. 

مشمولین    ضرورت » مستثی شدن  بند  12جزء   »

کل    1۴۰1( قانون بودجه سال  12»الف« تبصره )

 حقوق ناشی از این بند.  از افزایش کشور

عبارت   افزودن  و عائله »حق ضرورت  مندی 

برای کارکنان کمک  نظایر آن،  اوالد و موارد  هزینه 

های اجرایی که میزان این اقالم از دستگاه آن دسته 

آن  پرداخت  نظام  ظرفیت در  از  بیش  ها 

کمک عائله حق  و  »مندی  بند  اوالد  ماده ۴هزینه   »

( قانون مدیریت خدمات کشوری است، صرفا به ۶۸) 

خدمات  مدیریت  قانون  مشمول  کارکنان  میزان 

بند  این  از  ناشی  حقوق  افزایش  مشمول  کشوری، 

« ماده واحده  ۳انتهای حکم بند »  « به خواهند شد. 

 ی حاضر.الیحه

۴  *    

های  مندی دستگاهعدالتی موجود در بهرهبا توجه به بی

خدمات   مدیریت  قانون  مشمول  گوناگون  اجرایی 

فوق از  »کشوری  بند  موضوع  ویژه،  ماده 1۰العاده   »

وضعیت  ۶۸) ساماندهی  اختیار  اعطای  قانون،  این   )

 دولت مورد تایید است.نامطلوب موجود به 

- 



 

 

 

 

 مخالف موافق  بند 
موافق به  

 شرط اصالح 

ارجاع به  

 کمیسیون 
 متن اصالحی  اظهارنظر کارشناسی 

۵    *  

مشروط به موافقت دولت درخصوص تامین بار مالی به  

قانون   پنجم  و  هفتاد  اصل  با  مغایریت  عدم  منظور 

 اساسی

- 

۶    *  

شیوه   درخصوص  تفصیلی  توضیحات  درج  ضرورت 

های موضوع  برای اجرای افزایشتامین منابع موردنیاز  

 این الیحه 

- 

۷    *  

موافقت دولت درخصوص تامین بار مالی به  مشروط به  

قانون   پنجم  و  هفتاد  اصل  با  مغایریت  عدم  منظور 

 اساسی

- 

۸    *  

مشروط به موافقت دولت درخصوص تامین بار مالی به  

قانون   پنجم  و  هفتاد  اصل  با  مغایریت  عدم  منظور 

 اساسی

- 

9     * 

« بخش ارزیابی  ۵با توجه به ایرادات یادشده در بند »

و با عنایت به لزوم درنظر داشت مساعدت قانونی الزم  

شود جهت  با نیروهای مذکور در این بند، پیشنهاد می

رفع ایرادات و اتخاذ تدابیر عادالنه دراین خصوص به  

 کمیسیون ارجاع گردد.  

- 

1۰   *   

بروز   موجب  حاضر  حکم  سردرگمی  تصویب  و  ابهام 

دولت   کارکنان  به  پرداختی  خالص  سقف  درخصوص 

 خواهد شد و از این رو نیازمند اصالح است.

»حداقل  عبارت  کارگزینی  جایگزینی    حکم 

حقوق   کارکنان حداقل  دولت،    بازنشستگان  و 

اجزای   (  12)  تبصره(  الف)   بند(  2)  و(  1)موضوع 

میلیون  1۴۰1  سال   بودجه   قانون  پنج  ترتیب  به   ،

ریال  (۰۰۰.۰۰۰9.)ریال و نه میلیون  (۵.۰۰۰.۰۰۰)

می »افزایش  جای  به  از    یناش  ی هاشی افزایابد.« 

(  1قانون از مابه التفاوت موضوع جزء )  نی ا  یاجرا

و همچنین    «.شود.ی( کسر نم12بند)الف( تبصره )

« عبارت  اجرا  یناش  یهاشیافزا افزودن    نی ا  یاز 

بند    ۸موضوع جز    ،یدر سقف پرداخت  یریقانون تاث

تبصره   مبلغ    12الف  به  مذکور  سقف  و  ندارد 

دو و    الی ر  (۰۰۰.۰۰۰۴۰2.)  ونیلیم  چهارصد 

 « 1۰به انتهای بند »« .گرددیم نییتع

 


