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  تکالیف کارمندان  حقوق و- فصل دوازدهم 

 سـالی سـی روز      اجرائـی ی  هـا   دستگاه کارمندان   -84ماده  
با استفاده از حقوق و مزایـای مربـوط    حق مرخصی کاری

سـال   حداکثر نیمی از مرخصی کارمندان در هـر . را دارند
 .قابل ذخیره شدن است

 وانند در طولت  میاجرائیی ها دستگاه کارمندان -1تبصره 
ربط حداکثر سه     مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذی      

نمایند و در صورتی   استفادهسال از مرخصی بدون حقوق
که کسب مرخصی برای ادامه تحصیالت عالی تخصـصی         

شغل کارمندان باشد تـا مـدت دو سـال     در رشته مربوط به
 .قابل افزایش خواهد بود

 طبـق گـواهی و   اجرائـی ی هـا  دستگاه  کارمندان-2تبصره 
ــد ــاه مرخــصی    تأیی ــار م ــداکثر از چه ــد ح  پزشــک معتم

هـای   بیمـاری . در سـال اسـتفاده خواهنـد نمـود         یاستعالج
ــان و   صــعب ــشخیص وزارت بهداشــت، درم ــه ت  العــالج ب

آمــوزش پزشــکی از محــدودیت زمــانی مــذکور مــستثنی 
بینی   این فصل پیش   نامه  بوط در آئین  باشد و مقررات مر     می
 .گردد می

  اجتمـاعی از نظـر     تأمین مشمولین مقررات قانون     -3تبصره  
 تــابع همــان مقــررات   اســتفاده از مرخــصی اســتعالجی  

 .باشند می
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 ه بـ همـسر آنهـا در مأموریـت     کارمندان زن کـه -4تبصره 
 حـداکثر بـه مـدت       ا پایان مأموریـت   توانند ت   برند می   سرمی 

 . استفاده نماینداز مرخصی بدون حقوق شش سال
هـارچوب   چ نـد در  ا   مکلـف  اجرائیی  ها  دستگاه -85ماده  
 هیـأت ای کـه بـه تـصویب          نامـه   های مصوب و آئین     بودجه

 و افـراد تحـت      بازنشـستگان  رسد، کارمنـدان و     وزیران می 
 تکفل آنـان را عـالوه بـر اسـتفاده از بیمـه پایـه درمـان، بـا                  
مشارکت آنـان بـه صـورت هماهنـگ و یکنواخـت بـرای              

تکمیلـی   هـای    دولت تحـت پوشـش بیمـه   ،کلیه کارمندان
 .قرار دهند

ند در ایجـاد محـیط      ا   مکلف اجرائیی  ها  دستگاه -86ماده  
ــار و ــأمین مناســب ک ــرایط بهداشــتی و ایت ــرای  ش ــی ب من

 .کارمندان خود اقدامات الزم را به عمل آورند
چهــار  و  چهــل، ســاعات کــار کارمنــدان دولــت-87مــاده 

تنظـیم سـاعات کـار     باشـد و ترتیـب و   ساعت در هفته می
 وزیـران تعیـین      هیأت   و تصویب  ادارات با پیشنهاد سازمان   

روری تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضـ        گردد و   می
میـزان  . باشد  می ربط  با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذی      

 علمی از سـاعات     هیأتساعات تدریس معلمان و اعضای      
ربـط تعیـین       ذی بنـدی مـشاغل     طبقـه  های ظف، در طرح  وم

 .خواهد شد
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 اجرائـی دسـتگاه    توانند با موافقـت      کارمندان می  -1تبصره  
ت کـار روزانـه     ساعات کار خود را تـا یـک چهـارم سـاع           

 .تقلیل دهند)  ساعت11حداکثر (
میزان حقوق و مزایا، نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل  

 .متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد کارمندان
در مـوارد خـاص      تواننـد    می اجرائیی  ها  دستگاه -2تبصره  

 وزیران و رعایت سـقف سـاعات کـار بـا            هیأتبا موافقت   
ای و فـصلی سـاعات        غرافیـایی و منطقـه    ج توجه به شـرایط   

  .کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم نمایند
نـد  ا  ظـف و اسـتانی م   اجرائـی ی  هـا   دسـتگاه  کلیـه    -3تبصره  

ستاد . (تنظیم نمایند  ساعات کار خود را در شش روز هفته       
  ).باشند  مشمول این حکم نمیاجرائیی ها دستگاهمرکزی 

 در انجام وظـایف   ئیاجرای  ها  دستگاهکارمندان   -88 ماده
 مـورد حمایـت   ،شـاکیان  های قـانونی در برابـر   و مسئولیت
نـد بـه    ا   مکلـف  اجرائـی ی  هـا   دسـتگاه باشـند و      قضایی مـی  

بـرای دفـاع از انجـام وظـایف آنهـا بـا        تقاضای کارمنـدان 
 استفاده از کارشناسان حقوقی خـود یـا گـرفتن وکیـل از    

 .کارمندان حمایت قضایی نمایند
اسـتفاده    در مورداجرائیی ها دستگاهان  کارمند-89ماده 

 سـازمانی در   بـه مـشاغل  از تسهیالت و امتیازات و انتصاب     
دار راز حقـوق یکـسان برخـو       صورت داشتن شـرایط الزم    

ند با رعایـت مـوازین و   ا  مکلفاجرائیی ها  دستگاهبوده و   
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دان مربوطه و عدالت اسـتخدامی، حقـوق کارمنـ    مقررات
 .قرار دهند خود را در مورد مذکور در این قانون مدنظر

باشـند    ظف می و م اجرائیی  ها  دستگاه کارمندان   -90ماده  
 دقـت، سـرعت، صـداقت، امانـت،     :بـا  که وظایف خود را

رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی           گشاده
اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم  و

 .ربط پاسخگو باشند ی ذعین به طور یکسان و دستگاهمراج
 اعتنایی به امور مراجعین و تخلـف از قـوانین و            هرگونه بی 

تواننـد    ارباب رجـوع مـی    . باشد  مقررات عمومی ممنوع می   
کارمندان با آنهـا و کوتـاهی در         در برابر برخورد نامناسب   

 ربـط و یـا مراجـع     ذیاجرائـی انجام وظـایف بـه دسـتگاه    
 .شکایت نمایندقانونی 

 استفاده از مقام اداری ممنـوع  ء اخذ رشوه و سو-91ماده 
استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیالت، حق مشاوره،       . باشد  می

ــایف اداری و    ــل انجــام وظ ــشابه درمقاب ــوارد م ــه و م هدی
ی هــا دســتگاهوظــایف مــرتبط بــا شــغل توســط کارمنــدان 

ه جـز  تمام سطوح از افراد حقیقـی و حقـوقی بـ     دراجرائی
 .شود ربط خود تخلف محسوب می دستگاه ذی

ند عالوه بر نظـارت     ا  ظفو م اجرائیی  ها  دستگاه -1تبصره  
های مستمر داخلـی   بازرسی مستقیم مدیران از طریق انجام

توسط بازرسان معتمـد و متخـصص در اجـرای ایـن مـاده              
ــستقیم  ــارت م ــد نظ ــک از    . نماین ــر ی ــف ه ــه تخل چنانچ
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 داقل یک بازرس معتمـد بـه    کارمندان مستند به گزارش ح    
 یـا   اجرائی باالترین مقام دستگاه     ، مدیر مربوطه برسد   تأیید

اعمـال کـسر    تواننـد دسـتور   مـی   و مدیران مجـاز، مقامات
  ازسوم از حقوق، مزایا و عنـاوین مـشابه و یـا انفـصال       یک

خدمات دولتی برای مدت یک ماه تـا یـک سـال را بـرای      
 .د متخلف صادر نمایندفر

ــصره ــتناد       -2 تب ــه اس ــف ب ــن تخل ــرار ای ــورت تک در ص
مربوطـه    بـازرس معتمـد و مـدیر       تأییدهایی که به     گزارش
هــای رســیدگی بــه  هیــأت پرونــده فــرد خــاطی بــه ،برســد

هـای بازخریـد،     جـازات  م  اداری ارجاع و یکی از     تخلفات
 . خدمات دولتی اعمال خواهد شد دائم ازاخراج و انفصال

افـراد  پرونـده    انـد   ظـف و م اجرائـی ی  هـا   دسـتگاه  -3 تبصره
ی هـا  دسـتگاه  حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمنـدان 

 بــه یی و صــدور حکــم قــضایدگیرســ را جهــت اجرائــی
 . ارجاع دهندییمراجع قضا

ظــف اســت اســامی افــراد حقیقــی و و م ســازمان-4تبــصره 
 را اجرائـی ی هـا  دسـتگاه   رشوه دهنده به کارمندانحقوقی

 اجرائـی ی  ها  دستگاهجهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه       
 .نماید اعالم
 مدیران و سرپرستان بالفصل، مـسئول نظـارت و          -92ماده  

ســالم کارمنــدان خــود در انجــام   کنتــرل و حفــظ روابــط
 باشـند و در مـورد عملکـرد آنـان بایـد             وظایف محوله مـی   
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در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات       .  باشند پاسخگو
گردند و یا تخلفاتی نظیر      خود موجب ضرر و زیان دولت     

استفاده در حیطه مدیریت مسئوالن مزبـور       ء  رشوه و یا سو   
و اثبات گـردد، عـالوه بـر برخـورد بـا کارمنـدان        مشاهده
نیز ) حسب مورد  ( با مدیران و سرپرستان کارمندان     ،خاطی

 مطـابق  ،تخلف یا جرایم اهمال نموده باشـند که در کشف   
 .آنان رفتار خواهد شد قوانین مربوط، با

نـد  ا  ظـف وی م ئـ ی اجرا ها  دستگاه کلیه کارمندان    -93ماده  
به انجام وظـایف    ) 87(تعیین شده موضوع ماده      در ساعات 

ضروری خارج  مربوط بپردازند و در صورتی که در مواقع       
ل به خـدمات آنـان نیـاز        یطاز وقت اداری مقرر و یا ایام تع       

 مکلـف بـه حـضور در    ،نیـاز دسـتگاه   باشد براساس اعـالم 
 الزحمـه یـا     محل کار و انجام وظایف محوله در قبـال حـق          

 .کاری برابر مقررات مربوط خواهند بود اضافه
بـرای کلیـه     سـازمانی ت تصدی بیش از یک پس-94ماده 

در مـوارد ضـروری بـا       . باشـد   کارمندان دولت ممنـوع مـی     
 تصدی موقت پست سـازمان    ،  ام مسئول مافوق  قتشخیص م 

افـت  یمدیریتی یا حساس به صـورت سرپرسـتی بـدون در          
 .باشد برای حداکثر چهار ماه مجاز می حقوق و مزایا

توسط هر یـک   الذکر  عدم رعایت مفاد ماده فوق- تبصره
ت دوم یـا مقـام      کننـده پـس     از کارمندان دولت اعم از قبول     
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 رسیدگی  هیأتمتخلف محسوب و در     ،  صادرکننده حکم 
  . رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد، اداریبه تخلفات

بـا مـدرک    ( متخصص    به کارگیری بازنشستگان   -95ماده  
مـوارد خـاص بـه عنـوان      در) تحصیلی کارشناسی و باالتر

ها، شوراها، مجـامع و خـدمات         نها، کمیسیو   اعضای کمیته 
هــای حقــوقی  غیرمــستمر، تــدریس و مــشاوره ای مــشاوره

  آنهــا در مــشروط بــر اینکــه مجمــوع ســاعت اشــتغال      
ی از یک سوم سـاعت اداری کارمنـدان         ئی اجرا ها  دستگاه

  .باشد ظف تجاوز نکند بالمانع میوم
الزحمه این افراد متناسب بـا سـاعات کـار هفتگـی              حق

 .گردد تعیین و پرداخت می معادل کارمندان شاغل مشابه
باشـند    مکلف مـی اجرائیی ها دستگاه کارمندان -96ماده  
حدود قوانین و مقررات، احکام و اوامر رؤسای مافوق          در

نمایند، اگر کارمندان حکم    خود را در امور اداری اطاعت     
یا امـر مقـام مـافوق را بـرخالف قـوانین و مقـررات اداری               

ند کتباً مغایرت دستور را با قـوانین       ا  دهند، مکلف  یصتشخ
در صورتی که بعـد     . د مقام مافوق اطالع دهن    ه مقررات ب  و

 تأییداز این اطالع، مقام مافوق کتباً اجرای دستور خود را           
کارمندان مکلف به اجرای دسـتور صـادره خواهنـد           کرد،

کارمندان نخواهد بـود     بود و از این حیث مسئولیتی متوجه      
  .باشد و پاسخگویی با مقام دستوردهنده می
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به مواردی که در این قانون ممنـوع و    رسیدگی-97ماده 
  کارمنـــدانیـــا تکلیـــف شـــده اســـت و ســـایر تخلفـــات

 و تعیـین مجـازات آنهـا طبـق قـانون            اجرائـی ی  هـا   دستگاه
. باشـد  مـی  -1372 مـصوب –رسیدگی به تخلفـات اداری  

که ترتیب آن در این ماده مـشخص        ) 91( ماده   یبه استثنا «
  .»شده است

 خروج از تابعیت ایران و یا قبول تابعیـت کـشور        -98ماده  
ــه شــرط گــواهی  ــه ب ــور خارجــه موجــب   وبیگان زارت ام

  .د از خدمات دولت خواهد بوانفصال
کـاری تنهـا در قبـال انجـام کـار       اضافه  پرداخت-99ماده 

 باشـد و هرگونـه       مجـاز مـی    اضافی در سـاعات غیـراداری     
پرداخت تحت این عنوان بدون انجام کار اضافی در حکم  

  .عمومی است تصرف غیرقانونی وجوه و اموال
 ایـن فـصل بـا پیـشنهاد         اجرائـی هـای     نامـه    آئین -100ماده  

  .رسد  وزیران میهیأت  به تصویبسازمان

   اجتماعینیتأم -فصل سیزدهم 

 از ئـی ی اجراهـا  دستگاهارمندان پیمانی ک  کلیه-101ماده 
  اجتمــاعی نظیــر تــأمینلحــاظ برخــورداری از مزایــای   

کارافتــادگی، فــوت، بیکــاری، درمــان بــا  بازنشــستگی، از
باشـند     اجتماعی، می  تأمین رعایت این قانون مشمول قانون    

االجـرا شـدن ایـن        و کارمندان رسـمی را کـه پـس از الزم          
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افتادگی و فوت به سـبب       اتخاذ تصمیم در خصوص از کار      -5
سـایر امـور مربـوط، بـرای کارمنـدانی کـه تـابع              انجام وظیفه و    

 . باشند بازنشستگی کشوری می صندوق
  مــدیریت وســایر مــواردی کــه از طــرف رئــیس ســازمان -6

در ارتبـاط بـا تعهـدات ایـن قـانون            زی کشور و یا وزرا    یر برنامه
 .شود ارجاع می برای کسب نظر مشورتی

 خصـصی بـا پیـشنهاد سـازمان       شورای ت  هآئین نامه نحوه ادار    -7
  .رسد  وزیران میهیأتبه تصویب  مدیریت

اداری و   سایر وظایفی که طبق قانون به عهده شـورای امـور           -8
  .استخدامی کشور بوده است با تائید رئیس جمهور

تائیـد رئـیس جمهـور بـرای      تصمیمات این شـورا پـس از  
  .راستی مشمول این قانون الزم االجها دستگاه

  مقررات مختلف-پانزدهم  فصل

 ی اجرائـی بـه اسـتثناء نهادهـا،    ها دستگاه کلیه  - 117ماده   
هایی که زیر نظـر مـستقیم    و تشکیالت و سازمان  ؤسسات  م

وزارت اطالعــات،  شــوند، مقــام معظــم رهبــری اداره مــی 
 مـاده  غیردولتی که با تعریف مـذکور در       نهادهای عمومی 

 دیـوان   ، علمـی و قـضات     یـأت ه یاعضا تطبیق دارند، ) 3(
صلحت نظام   م  نگهبان، مجمع تشخیص   ی شورا ،محاسبات

 مـشمول مقـررات ایـن قـانون         ،و مجلس خبرگـان رهبـری     
نظامی و انتظـامی مطـابق       خصوص نیروهای  شوند و در    می

 .شود نظر مقام معظم رهبری عمل می



  ٨٠  قانون مديريت خدمات کشوري 

 

 تابع قانون نظام هماهنگ     قضات  حقوق و مزایای   -1تبصره  
باشد و جدول      می 1370پرداخت کارمندان دولت مصوب     

 قانون مذکور در خصوص اعداد مبنای       )14(ماده   موضوع
  .یابد می  افزایش200 و 12گروه آنان به ترتیب به 

 قضائی نیروهای مـسلح      نظامی سازمان   به قضات  - 2تبصره  
نماینـد،    های قضایی انجام وظیفه می     پستر  ر مدتی که د   د

هـشتاد درصـد    التفاوت مجموع دریافتی آنان تا به معادل ما
ــراز  %) 80( ــای مــستمر قــضات همت درصــد حقــوق و مزای

  .گردد پرداخت می العاده ویژه دادگستری فوق
 در صـورت موافقـت فرمانـدهی کـل قـوا بـرای         - 3تبصره  

هـای مـسلح از مقـررات فـصل         کارکنـان نیرو   برخورداری
دریافتی آنان  دهم و سیزدهم این قانون، حداقل و حداکثر

 قانون آجا، امتیازات متعلقـه      )136(با رعایت مقررات ماده     
 توجـه بـه کیفیـت خـاص خـدمتی در      ابـ  به شغل و شـاغل 

ــریب    ــا ض ــسلح ب ــای م ــبه و پرداخــت  )2/1(نیروه  محاس
  .گردد می

ن از فــوق العــاده کماکــا کارمنــدان نیروهــای انتظــامی
ایـن نیـرو عـالوه بـر      کار طبق مقررات اسـتخدامی  سختی

های مذکور در فصل دهم این قانون برخـوردار           فوق العاده 
  .باشند می
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 مطابق قانون   )124( کارمندانی که با رعایت ماده       -4تبصره  
ی اجرائــی هــا دســتگاهر  دکــار جمهــوری اســالمی ایــران

  .باشند مول این قانون مستثی می دارند از شاشتغال
کارکنان سیاسی و کارمنـدان شـاغل در پـستهای    - 5تبصره 

، یشکیالت تـ  سیاسی وزارت امور خارجه مشمول مقـررات      
استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مـصوب         

ــی1352 ــدان   مـ ــند و کارمنـ ــاغل در   باشـ ــی شـ غیرسیاسـ
 .د نمودهای پشتیبانی از این قانون تبعیت خواهن پست
 کلیه اطالعـات  اند موظفی اجرائی ها دستگاه - 118ماده 

ــوارد الزم در  ــوط را در م ــدارک مرب ــناد و م ــار  او اس ختی
هـای ایـن سـازمان در         قرار دهنـد و دسـتور العمـل        سازمان

هـای مربـوط بـرای     آئین نامه چهارچوب مفاد این قانون و
 .باشد ء میی اجرائی الزم االجراها دستگاهکلیه 
هـای مربـوط بـه     العمـل  هـا و دسـتور   نامـه  آئین – 119 ماده
بـه  (یک سـال      مفاد این قانون حداکثر ظرف مدت      یاجرا
 مواردی که در این قانون بـرای آن زمـان دیگـری          یاسثتنا

 هیـأت  بـه تـصویب   پیشنهاد سازمان با) مشخص شده است
  .رسد وزیران می

از حاالت ذیل قـرار   سمی در یکی کارمندان ر-120ماده 
  :خواهند داشت

 ،های سازمانی  در یکی از پست اشتغال-الف
  ق،، استحقاقی و بدون حقومرخصی استعالجی  -ب



  ٨٢  قانون مديريت خدمات کشوري 

 

 ،قانون  این)122( به موجب ماده  آماده به خدمت-ج
ی اجرائـی دیگـر و یـا        هـا   دسـتگاه  بـه    موریـت مایا    انتقال -د

ی کوتاه مدت و های آموزش برای طی دوره ماموریت آموزشی
 ،یا کارآموزی

اخراج به موجب احکام قطعی   موقت یا دائم و یا   لا انفص -ـه
  اداری و یـا تهای رسیدگی به تخلفا هیأتی و یا یمراجع قضا

  ، این قانون)91(احکام ماده 
  و باز خریدی به موجـب احکـام مـذکور در ایـن              استعفاء -و

 ، اداریقانون و قانون رسیدگی به تخلفات
 اداری و تخلفـات   سایر حاالت که در قانون رسیدگی بـه -ز

 .بینی شده استسایر قوانین پیش 
  و ماموریـت انتقـال   آئـین نامـه اجرائـی نحـوه    -121ماده 

ی اجرائی و   ها  دستگاهکارمندان مشمول این قانون به سایر       
 شامل نحوه احتساب سوابق خدمت      حقوق مرخصی بدون 

 سـایر  نی وو نحوه پرداخت حقوق و مزایا و ارتباط سـازما 
 موارد مربوط به رعایت مفاد این قانون به پیـشنهاد سـازمان    

 .رسد می  وزیرانهیأتبه تصویب 
ــاده  ی اجرائــی در هــا دســتگاه کارمنــدان رســمی -122م

، کـه مـدت آن      بـه خـدمت    حالت زیر بـه صـورت آمـاده       
  :آیند  در می،حداکثر یک سال خواهد بود

 ،ربط اجرائی ذی انحالل دستگاه -1
 ، کارمندانحذف پست سازمانی -2
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 یـا مرخـصی   اتمـام ماموریـت    بعـد از نبود پست سازمانی -3
 ،بدون حقوق

 هیـأت در  ر  کارمندانی که براساس تصمیم مراجع مـذکو       -4
 اداری یا مراجع قضائی از خدمت معلق یـا     به تخلفات رسیدگی  

 .باشند  شدهآماده به خدمت
 در دوران آمــادگی بــه خــدمت، بــه کارمنــدان  -1تبــصره 

خواهد شد و در صورت عدم  مزبور حقوق ثابت پرداخت
رمنـدان آمـاده بـه      کا،  ی دیگر ئی اجرا ها  دستگاه در   اشتغال
تگی، بازنشسته  س بودن شرایط بازنش   ا درصورت دار  خدمت

حقـوق و    و در غیر این صورت با دریافت یک مـاه و نـیم            
 هـر سـال سـابقه خـدمت و وجـوه            یمزایای مـستمر بـه ازا     

  .خواهند شد های ذخیره شده باز خرید مرخصی
ی و یـا    ی که براساس حکم مراجع قضا      کارمندانی -2تبصره  
 اداری از اتهـام مربـوط   بـه تخلفـات   هـای رسـیدگی   هیأت

 برائت حاصل نمایند، حقوق و مزایـای مـستمر مربـوط را   
   .برای مدت آمادگی به خدمت دریافت خواهند نمود

ی اجرائـی و    هـا   دسـتگاه   کلیه اختیارات قانونی   -123ماده  
نــاوین مــشابه بــرای ایجــاد هرگونــه شــوراها و مجــامع و ع

اجرائی از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون لغـو    دستگاه
 .گردد می

 کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل       به – 124ماده  
سـازمانی   هـای  دارد در سـقف پـست       اعالم می  که سازمان 



  ٨٤  قانون مديريت خدمات کشوري 

 

ــان    ــاس ق ــتخدامی براس ــای اس ــصوب و مجوزه ــار م ون ک
  .باشد پذیر می امکان
مجموع دریافتی کارمندانی که بـه موجـب قـانون     - تبصره

 )2/1(نبایـد از  باشند ی اجرائی شاغل میها دستگاهکار در 
  .برابر حقوق و مزایای کارمندان مشابه تجاوز کند

ــاده  حقــوق مــذکور در فــصول دهــم و    ضــرایب-125م
م این قـانون    سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکا       

گـردد و در       پانـصد ریـال تعیـین مـی        ،اولین سـال اجـرا     در
کـه هـر سـاله از         حداقل به اندازه نرخ تـورم      ،های بعد  سال

  .یابد گردد، افزایش می سوی بانک مرکزی اعالم می
بـاره حقـوق و     الی هر نـوع افـزایش یـک       ر م  با -126ماده   

از   موضـوع ایـن قـانون   مزایـای کارمنـدان و بازنشـستگان   
هـای اقتـصادی قابـل     طریق واگذاری سهام دولتی در بنگاه 

پلکانی افزایش سنواتی  عمال و همچنین اِعرضه در بورس
در حد بودجه مـصوب سـاالنه و حـداکثر در طـول مـدت          

 .شود  میتأمیناین قانون   آزمایشییاجرا
جـز   قـررات عـام و خـاص بـه         کلیـه قـوانین و م      -127ماده  
ت مـصوب   لـ بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دو      قانون

قـانون از    مجلس شورای اسالمی مغـایر بـا ایـن   5/6/1386
  .گردد تاریخ الزم االجراء شدن این قانون لغو می

شی ایـن قـانون پـنج سـال از          یآزما  مدت زمان  - 128ماده  
 .تاریخ الزم االجراء شدن این قانون خواهد بود
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 تبصره در جلسه    106 ماده و    128قانون فوق مشتمل بر     
مورخ هـشتم مهـر مـاه یکهـزار وسیـصد و هـشتاد و شـش                 
کمیسیون مشترک رسیدگی به الیحـه مـدیریت خـدمات          

اسالمی طبق اصل هشتاد و پـنجم        کشوری مجلس شورای  
قــانون اساســی تــصویب گردیــد و پــس از موافقــت  ) 85(

پنج سال، در تاریخ شی آن به مدت ی آزمایاجرا مجلس با
  .ید شورای نگهبان رسیدی به تا18/7/1386
  
  


