
احتراما بمنظور رفع برخي ابهامات بوجود آمده بدينوسيله قسمتي از آئين نامه فوق العاده روزانه 

 خصوص در آن با اصالحات بعدي 42/6/64قانون استخدام كشوري مصوب  93موضوع بند ث ماده 

  : ميرساند باستحضار پوشش تحت واحدهاي در شاغل كاركنان

 

ماموريت در مورد هر مستخدم از شش ماه در يك سال تقويمي اعم از متوالي يا متناوب مدت  -1

تجاوز نخواهد كرد مگر اينكه ماهيت كار براساس طرحها و برنامه هاي پيش بيني شده ايجاب كند كه 

مستخدم براي مدتي بيش از شش ماه به ماموريت اعزام شود كه در اين صورت با اجازه وزير و رئيس 

 . سسه مربوط قابل تمديد مي باشدمو

  

به مستخدميني كه شغل آنها ايجاب نمايد در خارج ازشهرها و خارج از محل ثابت خدمت خود  -4

انجام وظيفه نمايند ، همچنين به مستخدميني كه شغل آنها مستلزم مسافرتهاي متعدد به نقاط 

روز در ماه پرداخت مي  42ثر به مدت مختلف حوزه ماموريت خود باشد فوق العاده روزانه مقرر حداك

  . شود

 4ماده  9پيماني و قراردادي تبصره  -پرداخت فوق العاده ماموريت روزانه جهت كاركنان رسمي  -9

كيلومتر با محل خدمت مستخدم فاصله داشته  92مشروط بر آن است كه محل ماموريت حداقل 

  . باشد

ن و مقررات كار و تامين اجتماعي پرداخت فوق العاده از مجموعه قواني 26باستناد تبصره ماده  -2

 محل كه ) كارگران( مشروط بر آن است 4ماده  2ماموريت روزانه به كاركنان قراردادي تبصره 

 . باشد داشته فاصله خدمت اصلي محل از كيلومتر  02 حداقل ، (كار انجام محل)ماموريت

هرگونه تخلف در انجام ماموريت به صورت ماموريت غير واقعي و پرداخت فوق العاده روزانه بيشتر  -0

از ماموريت انجام شده موجب تصرف در اموال عمومي و داراي عواقب شرعي و قانوني مي باشد . 

متخلف شناخته مي شوند و اينگونه  كننده پيشنهاد كننده ، تائيد كننده و دريافت بديهي است

  . تخلفات قابل ارجاع به هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري است

لذا با عنايت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمائيد نسبت به رعايت موارد فوق االشاره  

 محترم مقام آن بعهده ، صحيح اجراي عدم از ناشي عواقب مسئوليت اقدام گردد . بديهي است

  . بود خواهد


