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بسمه تعالي

«دستورالعملجاهبجایياعتبار حقوقومزایایکا کرنانااقتنلي»
سازمان مدیریت و برنامهریزی استان  /دستگاه اجرایی

در اجرای قانون بودجه ساا  1396و باا اسااداد باه یواا ماد جداررذ در دوا جارو
دساورالع

ا ار  )7قاانون جاورور

جابهجاوی اعابار حقاو و جااواای راررداان اناقاا وااااه اگ دساارا اجراوای جبارا ج ای  /اسااانی) باه

دسارا اجراوی جقصر ج ی  /اساانی ) به رح دو اعالم جیگردد:
 -1ساگجان برناجه و بودجه رشور ججاگ است درصورد جابه جاوی رارردان رس ی پ انی و قراردادی) در چاارچو
قوان ن و جقرراد جربوطه اعابار حقو و جااوای آنان را اگ دسارا اجراوی جبرا رسر و به دسارا اجراوای جقصار
ااااه ن اور.
 -2صرور ججوگهای جابه جاوی رارردان جطابق با قوان ن و جقرراد جربوطاه و باا یاو ار سااگجان اداری و اساا راجی
رشور انجام جیگ رد و جابهجاوی اعابار حقو و جااوای رارردان اناقالی صراا برای جوارد یاو ر ار قابا اقارام
جیبا ر .بروهی است بررسی و یاو ر اون اجر برعهر دسارا اجراوی جقصر خواهر بود.
 -3به جدظور بررسی درخواستهای ارسالی برای جا به جاوی اعابار حقو و جااوای رارردان اناقا واااه در چارچو
قوان ن و جقرراد جربوطه جراح گور طبق ن ودار پ وست) جورد اقرام قرارگ رد:
الف – جابه جایی بین دستگاههای اجرایی استانی

الف –  )1یک

و یاو ر ارم

ار  )1و  )2یوسط دسارا اجرائی جبرا

الف –  ) 2ارسا ارمهای یک

ر به دسارا اجراوی اساانی جقصر برای یاو ر

الف –  ) 3ارسا ارمهای یک

ر به ساگجان جروروت و برناجهروای اساان جبرا و جقصر برای یاو ر

الف –  ) 4ارسا ارمها یوسط ساگجان جروروت و برناجهروای اساان جقصر باه اجاور برناجاهروای آجااو
سرگج ن و جم ط گوست در ساگجان برناجه و بودجه رشور
ب – جابه جایی از دستگاه اجرائی استانی به دستگاه اجرائی ملی

الف –  )1یک
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الف –  ) 2ارسا ارمهای یک

ر به دسارا اجراوی ج ی جقصر برای یاو ر

الف –  ) 3ارسا ارمهای یک

ر به ساگجان جروروت و برناجهروای اساان جبرا برای یاو ر

الف –  ) 4ارسا ارمها یوسط ساگجان جروروت و برناجهروای اساان جبرا باه اجاور برناجاهروای آجااو
سرگج ن و جم ط گوست در ساگجان برناجه و بودجه رشور
ج – جابه جایی از دستگاه اجرایی ملی به دستگاه اجرایی استانی

الف –  )1یک

و یاو ر ارم

ار  )1و  )2یوسط دسارا اجرائی ج ی جبرا

الف –  ) 2ارسا ارمهای یک

ر به واحر اساانی دسارا اجراوی جقصر برای یاو ر

الف –  ) 3ارسا ارمهای یک

ر به ساگجان جروروت و برناجهروای اساان جقصر برای یاو ر

الف –  ) 4ارسا ارمها یوسط ساگجان جروروت و برناجهروای اساان جقصار باه اجاور ب شای جربوطاه در
ساگجان برناجه و بودجه رشور
د – جا به جایی بین دستگاههای ملی

الف –  )1یک

و یاو ر ارم

الف –  ) 2ارسا ارمهای یک

ار  )1و  )2یوسط دسارا اجرائی ج ی جبرا
ر به دسارا اجراوی ج ی جقصر برای یاو ر

الف –  )3ارسا ارم ها یوسط دسارا اجراوی ج ی جقصر به اجور ب شی جربوط به دسارا اجراوای ج ای
جبرا در ساگجان برناجه و بودجه رشور
 -4ارسا آخرون حکم رارگاودی سا  1396و آخرون ا
ارمهای یک

حقو پرداخت ر اگ دسارا اجراوی جبارا باه ه ارا

ر برای بررسی و اقراجاد بعری الااجی است .

 -5درخصوص دساراههای اجراوی ج ی ره واحر اساانی دارنر یاو ر دسارا اجراوی ج ی اص ی الااجی است .
 -6اعابار جدررذ در هروک اگ ساونهای ارم

ار  )2به ج اان حقو و جااوای دروااای جاه انه راررداان اناقاالی

در دسارا جبرا جیبا ر .
 -7جب ا ع ااری رارردااان در ااارم ا ار  )2بطااور راجا و برجبدااای ااارون حقااو جدااررذ در جصااوبه ا ار
/5700د54204ها جورخ  1396/1/26ه اد جمارم وگوران جدظور گردد.
 -8حقو و جااوای رارردان قراردادی صراا در ساون جربوطه
یک

اج جب

قرارداد ع ری و ساور پرداخاهای راااهی)

گردد.
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 -9درخصوص اناقا اعابار حقو و جااوای ن روهای قراردادی به اساداد بدر  )9ب شداجه ا ار 200/92/13598
جورخ  1392/8/1جعاونت یوسعه جروروت و سرجاوه انسانی رئ سج هور سابق) و ناجاه ا ار  741071جاورخ
 1395/6/29ساگجان اداری و اسا راجی رشور اناقا و جابهجاوی اعابار ن روهای قرارداد انجام راار جعا ن راار
جش ص) و ساعای در داخ وک دسارا اجراوی و واحرهای اساانی آن با رعاوت اوابط و جقرراد جربوط بالجاان
بود و صراا جابجاوی و اناقا ااراد جورور ج ان ساور دساراههای اجراوای ججاوگی نارارد .درصاورد بکاارگ ری
اونگونه ااراد با رعاوت اوابط ب شداجه جورور و ساور قوان ن و جقرراد جربوطه یوااق دساراههای اجراوی جبرا و
جقصر و طی جراح قانونی یع ن ر جابهجاوی حقو و جااوای آنان قاب اقرام خواهر بود.
 -10دسارا اجراوی جبرا جوظف به جماسبه و درذ ر ه پرداخاهای پرسد ی اگج ه حقو و جااوای جسا ر ااااهرار
رااهی و  ...برجبدای اعابار جصو و جوااقاداجه جبادله ر جیبا ر .ا دا درصاورد ناخواناابودن ارمهاا نااقص
بودن اطالعاد جدررذ در آن و وا عرم یاو ر هروک اگ جسئول ن دوربط ه چرونه اقراجی یوسط اون ساگجان انجاام
ن واهر ر .
 -11به منظور جلوگیری ا ز هرگونه تاخیر در پرداخت حقوق ومزایا و بیمه کارکنان انتقالی ،دسارا اجراوی جقصار
جوظف است پس اگ حصو اط دان اگ یاو ر ارمهای  )1و  )2یوسط جراج دوصالح روع به رار ن روهای اناقا
واااه را اعالم ن ود و نسبت به پرداخت حقو و جااوای آنان در چارچو قوان ن و جقرراد اقرام ن اور.
 -12جا به جاوی اعابار حقو و جااوای رارردان اناقا واااه در جقاط گجانی دو جورد اقرام قرار خواهر گرات .الگم به
درر است درخواست های واص ه پس اگ ای ام جه ت جدررذ در جرح ه سوم قاب اقرام ن واهر بود .
 جرح ه او یا جورخ 1396/5/1
 جرح ه دوم یا جورخ 1396/8/1
 جرح ه سوم یا جورخ 1396/11/1
 -13جابهجاوی اعابار رارردان اناقا واااه اگ ررتها جوسساد دولای و دساراههای اجراوی جبرا راه ااقار ردواف در
جراو

ار  7و  10قانون بودجه  1396جیبا در اجکانپوور ن ست.

محمد باقر نوبخت

رونوشت:
وزارت امور اقتصادي و دارايي
جناب آقاي انصاري معاون محترم رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور
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جناب آقاي دكتر دژپسند معاون محترم امور اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه
سركار خانم اربابي معاون محترم توسعه منابع انساني و هماهنگي استانها
جناب آقاي دكتر پورمحمدي معاون محترم توسعه امور توليدي
جناب آقاي مهندس شافعي معاون محترم فني و توسعه امور زيربنايي
جناب آقاي دكتر واعظ مهدوي معاون محترم توسعه امور علمي و فرهنگي
جناب آقاي دكتر نمكي معاون محترم توسعه امور اجتماعي و عمومي
جناب آقاي مهندس صدرنوري مشاور و رئيس محترم حوزه رياست،روابط عمومي و امور بين الملل
جناب آقاي دكتر مسجدي رئيس محترم امور برنامه ريزي ،آمايش سرزمين و محيط زيست
جناب آقاي نوري رييس محترم امور تلفيق بودجه
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فرم شماره  : 1اعالم وضعیت کارکنان متقاضی انتقال در سال 1931
هبذا
ًام ٍ ًام

ردیف

خاًَادگی

کذ هلی

ًَع

هقصذ

هلی

استاًی

استخذام
کذ دستگاُ

عٌَاى دستگاُ

اجرایی

اجرایی

کذ
دستگاُ
اجرایی

هلی

عٌَاى دستگاُ

کذ دستگاُ

اجرایی

اجرایی

شوارُ هجَز یا کذ
استاًی

عٌَاى
دستگاُ

عٌَاى
کذ دستگاُ اجرایی

تاریخ اًتقال

شٌاسایی صادرُ از

قطعی

سازهاى اداری ٍ
استخذاهی کشَر

دستگاُ
اجرایی

اجرایی

فرم شماره  : 2اعالم میزان بار مالی کارکنان متقاضی انتقال در سال 6931

میلیون ریال

ًیرٍّای رسوی ٍ پیواًی
حقَق ٍ هسایای هستور

سایر

کسَرات
ردیف

ًام ٍ ًام

حقَق

خاًَادگی

(حکن)

درهاى

(هاّیاًِ)

(سْن دٍلت)

بازًشستگی ٍ بیوِ

بیوِ تاهیي

جوع

اجتواعی (هاّیاًِ)

(هاّیاًِ)

(هاّیاًِ)






ًیرٍّای قراردادی

عیذی (بطَر
کاهل ٍ
سالیاًِ)

با لحاظ عیذی ٍ سایر

جوع کل (از
تاریخ اًتقال تا
پایاى

( هبلغ قرارداد

اضافِ کار

رفاّی

(هاّیاًِ)

(هاّیاًِ)

سال+عیذی)

سایر
پرداختْا
(هاّیاًِ)

جوع
(هاّیاًِ)

جوع کل

پرداختّای رفاّی

(از تاریخ اًتقال

از تاریخ اًتقال تا پایاى

تا پایاى سال)

سال)

درصورتیکه دستگاه اجرایی مبدا یا مقصد استانی باشد ،تایید و امضاء سازمان مدیریت و برنامهریسی استان مربوطه السامی است .
روند تایید و امضا ء فرمهای فوق به شرح مندرج در ماده ( )2دستورالعمل مربوط به جابه جایی اعتبار حقوق و مسایای کارکنان انتقال یافته می باشد.
تکمیل فرمهای  1و  2برای دستگاههای اجرایی ملی که واحد استانی دارند عالوه بر تایید و امضاء واحدهای استانی  ،مستلسم تایید و امضاء دستگاه ملی مربوطه میباشد.
مبلغ عیدی کارکنان در فرم شماره ( )2بطور کامل و برمبنای ضریب حقوق مندرج در مصوبه شماره /5700ت54204هـ مورخ  1336/1/26هیات محترم وزیران منظور گردد.

دستگاُ اجرایی هبذا

دستگاُ اجرایی هقصذ

سازهاى برًاهِ ٍ بَدجِ استاى هبذا

سازهاى برًاهِ ٍ بَدجِ استاى هقصذ

(هلی یا استاًی)

(هلی یا استاًی)

یا دستگاُ هلی اصلی هبذا

یا دستگاُ هلی اصلی هقصذ

نمودار فرآیند اجرایی ابالغ جابجایی اعتبار کارکنان انتقالی
عودت به دستگاه اجرایی مبذاء

عودت به دستگاه اجرایی مبذاء
دستگاه اجرایی

استاوی

ملـــــــــی (*)

مبداء
تکمیل و تاییذ فرمهای ( )1و ()2

عودت به دستگاه

تاییذ فرمهای ( )1و ()2

بله

خیر

ارسال توسط سازمان

بروامه و بودجه کشور

مذیریت و بروامهریسی

سرزمیه و محیط زیست سازمان

دستگاه اجرایی مبذاء در

مبذاء و مقصذ

بله
امور بروامهریسی ،آمایش

امور بخشی مربوط به

سازمان مذیریت و بروامه ریسی

مقصذ

عودت به دستگاه

بله

عودت به سازمان مذیریت و بروامه

تاییذ فرمهای ( )1و ()2

خیــــــــــر

بله

ریسی مقصذ (ارسال شذه توسط سازمان

سازمان مذیریت و بروامه ریسی مبذاء

خیر

سازمان بروامه و بودجه

خیر
تاییذ فرمهای ( )1و ()2

بله
سازمان مذیریت و بروامه ریسی مقصذ

کشور
مذیریت و بروامه ریسی مقصذ)

بله

اجرایی مبذاء و مقصذ

تاییذ فرمهای ( )1و ()2

خیر

تاییذ فرمهای ( )1و ()2

خیــــــــــر

بله

امور بروامهریسی ،آمایش
تاییذ فرمهای ( )1و ()2

بله

سرزمیه و محیط زیست
سازمان بروامه و بودجه کشور
خیر
تاییذ فرمهای ( )1و ()2

استاوی

تاییذ فرمهای ( )1و ()2

عودت به دستگاه اجرایی

خیر

تاییذ فرمهای ( )1و ()2

ملی (*)

دستگاه اجرایی مقصذ

مبذاء و مقصذ

ملی (*)

دستگاه اجرایی مقصذ

استاوی

اجرایی مبذاء

تکمیل و تاییذ فرمهای ( )1و ()2

شروع فرآیند ابالغ اعتبار در سازمان برنامه و بودجه

بله

(*) در صورتیکه دستگاه اجرایی مبداء یا مقصد واحد استانی دستگاه ملی باشد ،تایید فرمها توسط دستگاه ملی اصلی ( واحد اصلی ) بعد از تکمیل فرمها توسط واحد استانی السامی است.

تاییذ فرمهای ( )1و ()2

بله

