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 تعاليبسمه

 «1400ینیب اعتبار مربوهط رد الیحه بودهج سال و شیپ 1399دستورالعمل نحوه رپداخت حقوق و مزایای کارکنان ااقتنلي رد سال »

(  قانون مذکور، دستورالعمل نحوه 7و با استناد به توضیحات مندرج در ذیل جدول شماره ) 1399در اجرای قانون بودجه سال 

و جا به جایی اعتبار مربوطه در الیحه بودجهه  1399ای کارکنان انتقالی )رسمی، پیمانی و قراردادی( در سال پرداخت حقوق و مزای

 به شرح ذیل ابالغ می گردد: 1400سال  

توسط سازمان برنامهه و  ،جایی حقوق و مزایای کارکنان انتقالیبرای جابه اعتباری هیچگونه ابالغ، 1399در سال  -1

 گیرد. ن مدیریت و برنامه ریزی استان انجام نمی/ سازمابودجه کشور 

پس از تایید انتقال کارکنان توسط شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دستگاههای اجرایی مبدا و مقصد، دسهتگاه اجرایهی  -2

 مقصد مکلف به صدور حکم کارگزینی برای کارکنان انتقالی می باشد. 

/ استانی( مکلف است حقوق و مزایهای مسهتمر و عیهدی دستگاه اجرایی مبدا )ملی  در صورت انتقال کارکنان رسمی و پیمانی، -3

 پرداخت نماید. 1399آنان را براساس احکام کارگزینی صادره دستگاه اجرایی مقصد، تا پایان سال 

هده دسهتگاه اجرایهی های پرسنلی(، از تاریخ انتقال، بر عکار، رفاهی و سایر پرداختپرداخت مزایای غیرمستمر )ازجمله اضافه

 باشد ./استانی( میمقصد )ملی

بدیهی است مابه التفاوت حکم کارگزینی صادره در دستگاه اجرایی مقصد با آخرین حکم کارگزینی وی در دستگاه اجرایی مبدا 

رایهی مبهدا و / افزایش ( و سایر پرداختهای پرسنلی در دستگاه اجرایی مقصد، در تخصیص اعتبار دسهتگاه اج) اعم از کاهش 

 گردد.بینی میریزی استان، پیش/ سازمان مدیریت و برنامهمقصد، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور

دستگاه اجرایی مقصد موظف است هرگونه تغییر در وضعیت استخدامی و یا تغییر در احکام کارگزینی  توجه :

 کارکنان انتقالی را به اطالع دستگاه اجرایی مبدا برساند.

سهازمان اداری و اسهتخدامی  2/10/1397مهور   533555جایی کارکنان قراردادی، در چارچوب بخشنامه شماره رصورت جابهد -4

کار، / استانی ( مکلف است حقوق و مزایای مستمر، و سایر مزایای غیرمستمر )ازجمله اضافهکشور، دستگاه اجرایی مقصد )ملی 

 پرداخت نماید. 1399را بر اساس قرارداد منعقده از تاریخ انتقال تا پایان سال رفاهی و سایر پرداختهای پرسنلی( آنان 

هرگونه استخدام یا بکارگیری نیرو به عنوان جایگزین برای نیروهای انتقالی، صرفأ با رعایت قهوانین و مقهررات مربوطهه )اخهذ  -5

 پذیر است.برنامه و بودجه کشور( امکان مجوز از سازمان اداری و استخدامی کشور و تایید تامین اعتبار توسط سازمان

الزامی  1400ارسال مدارک زیر برای بررسی درخواست جا به جایی اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقالی در الیحه بودجه سال  -6

 است :
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 تاییدیه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دستگاه اجرایی مبدا و مقصد  -

در دستگاه اجرایی مبدا و حکم کارگزینی صادره در دستگاه اجرایی مقصد برای کارکنان رسمی و  آخرین حکم کارگزینی فرد -

 پیمانی 

 آخرین قرارداد منعقده در دستگاه اجرایی مبدا و قرارداد منعقده در دستگاه اجرایی مقصد برای کارکنان قراردادی -

 ستورالعمل( پیوست این د2( و )1فرم های تکمیل و تاییدشده شماره ) -

 آخرین برگه )فیش( حقوقی دریافتی از دستگاه اجرایی مبدا و اولین برگه )فیش( صادره در دستگاه اجرایی مقصد  -

( ، اعتبهار 6ریزی استان، مکلف است براساس مستندات مندرج در بند )/ سازمان مدیریت و برنامهسازمان برنامه و بودجه کشور  -7

)کاهش از مبدا و افهزایش بهه  1400ل یافته )رسمی، پیمانی و قراردادی( را در الیحه بودجه سال حقوق و مزایای کارکنان انتقا

 مقصد( پیش بینی نماید.

حقوق و کسورات کارکنان رسمی و پیمانی براساس آخرین حکم کارگزینی دستگاه مبدا و سایر پرداختی های پرسنلی آنهان بهه  -8

( تکمیل و مطهاب  فرآینهد 2دستگاه اجرایی مبدا، در قالب فرم شماره ) 1399سال میزان مبلغ پیش بینی شده در اعتبار مصوب 

 ( این دستورالعمل مالک بررسی جا به جایی اعتبار درخواستی خواهد بود. 10اجرایی بند )

( 2) در دستگاه اجرایی مبدا، در قالهب فهرم شهماره 1399درخصوص نیروهای قراردادی، مبلغ کل آخرین قرارداد منعقده سال 

 ( این دستورالعمل مالک بررسی جا به جایی اعتبار درخواستی خواهد بود. 10فرآیند اجرایی بند ) تکمیل و مطاب 

از دستگاه اجرایی مبدا، درپیش بینی اعتبار دستگاه اجرایی مقصد  1399همچنین رشد ضریب حقوق پس از کاهش اعتبار سال 

 ، لحاظ خواهد شد.1400در الیحه بودجه سال 

مهور   ههه57593/ت3718( بطور کامل و برمبنای ضریب حقوق مندرج در مصوبه شماره 2بلغ عیدی کارکنان در فرم شماره )م -9

 هیات محترم وزیران و اصالحات بعدی آن، منظور گردد. 20/1/1399

تهه در اهاراو  جا به جایی اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقال یافهای ارسالی برای به منظور بررسی درخواست  -10

 مراحل زیر مورد اقدام قرار گیرد. ،1400قوانین و مقررات مربوطه در الیحه بودجه 

 جابه جایی بین دستگاههای اجرایی استانی  –الف   

 ( توسط دستگاه اجرائی استانی مبدا2( و )1(  تکمیل و تایید فرم شماره )1 –الف 

 جرایی استانی مقصد برای تاییدشده به دستگاه اهای تکمیل( ارسال فرم 2 –الف 

 ریزی استان مبدا و مقصد برای تاییدهای تکمیل شده به سازمان مدیریت و برنامه( ارسال فرم 3 –الف 

ریزی اسهتان ریزی استان مقصد به سازمان مدیریت و برنامهتوسط سازمان مدیریت و برنامه ی نهاییها( ارسال فرم 4 –الف 

 ر سامانه جامع بودجه و شروع فرآیند انتقالمبدا جهت درج اطالعات د

ها درصورت انتقال کارکنان بین دستگاههای اجرایی  مشمول نظام بودجه استانی در یک استان، نیاز به ارسال فرمتوجه : 

 گیرد.ریزی استان انجام می نبوده و موضوع با تایید سازمان مدیریت و برنامه
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 انی به دستگاه اجرائی ملی جابه جایی از دستگاه اجرایی است –ب 

 ( توسط واحد استانی دستگاه اجرائی مبدا2( و )1(  تکمیل و تایید فرم شماره )1 –ب 

 ریزی استان مبدا شده به سازمان مدیریت و برنامههای تکمیل( ارسال فرم 2 –ب 

 شده به دستگاه اجرایی ملی مقصد برای تاییدهای تکمیل( ارسال فرم 2 –ب 

ریزی اسهتان مبهدا جههت درج توسط دستگاه اجرایی ملی مقصد به سازمان مدیریت و برنامههای نهایی فرم ارسال(  3 –ب 

 اطالعات در سامانه جامع بودجه و شروع فرآیند انتقال
 

 جابه جایی از دستگاه اجرایی ملی به دستگاه اجرایی استانی  –ج 

 دستگاه اجرائی ملی مبدا ( توسط 2( و )1(  تکمیل و تایید فرم شماره )1 –ج 

 شده به واحد استانی دستگاه اجرایی مقصد برای تاییدهای تکمیل( ارسال فرم 2 –ج 

 ریزی استان مقصد برای تاییدهای تکمیل شده به سازمان مدیریت و برنامه( ارسال فرم 3 –ج 

د به دستگاه اجرایهی ملهی مبهدا جههت درج ریزی استان مقصتوسط سازمان مدیریت و برنامههای نهایی فرم( ارسال  4 –ج 

 اطالعات در سامانه جامع بودجه و شروع فرآیند انتقال 
 

 های اجرایی ملی جا به جایی بین دستگاه –د 

 ( توسط  دستگاه اجرائی ملی مبدا2( و )1(  تکمیل و تایید فرم شماره )1 –د 

 صد برای تاییدشده به دستگاه اجرایی ملی مقهای تکمیل( ارسال فرم 2 –د 

توسط دستگاه اجرایی ملی مقصد به دستگاه اجرایی ملی مبدا جهت درج اطالعهات در سهامانه های نهایی فرم( ارسال 3 –د  

 جامع بودجه و شروع فرآیند انتقال

 های اجرایی ملی که واحد استانی دارند، تایید دستگاه اجرایی ملی اصلی الزامی است .درخصوص دستگاه -11

ق و مزایای کارکنان قراردادی )شامل مبلغ قرارداد، عیدی و سایر پرداختهای رفاهی( صرفا در ستون مربوطهه فهرم مجموع حقو -12

 گردد.( تکمیل2شماره )

شده  موضوع بنهد و نهایی های تایید/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مقصد موظفند، فرمدستگاههای اجرایی ملی مقصد -13

ازطری  سامانه جامع بودجه )مطاب  راهنمای مندرج در سهامانه جهامع بودجهه  1400الیحه بودجه سال  ( را تا زمان تدوین10)

( این دستورالعمل، به سازمان برنامه و بودجه کشور 10جهت بررسی و پیش بینی جا به جایی اعتبار مربوطه ، مطاب  با مفاد بند )

ید شده که تا قبل از زمان اعالمی در این بند ازطری  سامانه جامع بودجهه ارسال نمایند. سازمان برنامه و بودجه صرفا موارد تای

و پیگیری در سامانه جهامع بودجهه بهرای حصهول اطمینهان از یت این امر مسئولدریافت کرده باشد، مورد اقدام قرار خواهد داد. 

ریزی / سازمان مدیریت و برنامهی ملی مقصد برعهده دستگاه اجرای/ امور استانها و مناط  ها به امور بخشی مربوطه ارسال فرم

 استان مقصد خواهد بود. 
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( این دستورالعمل قابل اقدام 13/ امور استانها و مناط  پس از اتمام مهلت مندرج در بند )های واصله به امور بخشی درخواست  -14

زمهان مهذکور، پرداخهت حقهوق و مزایهای  نخواهد بود و درصورت انتقال فرد پس از 1400بینی اعتبار در الیحه بودجه و پیش

( این دستورالعمل و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه 3مستمر و غیرمستمر، تا زمان صدور دستورالعمل جدید، مطاب  با بند )

 قابل اقدام خواهد بود.

کهل کشهور از  1399بودجه سهال ( قانون 21( بند الف تبصره )4/ به دستگاههای اجرایی موضوع جزء )جا به جایی کارکنان از   -15

ههای اجرای این دستورالعمل مستثنی بوده و دسهتگاههای اجرایهی مقصهد مکلفنهد حقهوق و مزایهای مسهتمر و سهایر پرداخت

 پرداخت نمایند. 1399غیرمستمر را تا پایان سال 

اه اجرایی مقصد، اعتبار الزم در سال ها پس از اعالم دستگی استانزری/ سازمان مدیریت و برنامهسازمان برنامه و بودجه کشور 

 بینی خواهد کرد.را در زمان تدوین الیحه بودجه پیش 1400

( 10( و )7ها، موسسات دولتی و دستگاههای اجرایی فاقد ردیف در جداول شهماره )جا به جایی اعتبار کارکنان انتقالی از شرکت  -16

 باشد. پذیر نمیول مذکور و بالعکس، امکانقوانین بودجه سنواتی به دستگاههای اجرایی مندرج در جدا

کل کشور  1399( قانون بودجه سال 10( و )7های اجرایی فاقد ردیف در جداول شماره )ها، موسسات دولتی و دستگاهشرکت توجه:

ایهای غیرمسهتمر مکلفند در صورت قبول انتقال و جذب کارکنان مذکور، از تاریخ انتقال به بعد، حقوق و مزایای مستمر، عیهدی و مز

 های پرسنلی( آنان را پرداخت نمایندکار، رفاهی و سایر پرداخت)ازجمله اضافه

مصهوب -( قانون مدیریت خدمات کشهوری121( و ماده )21( ماده )2نامه اجرایی تبصهره )درخصوص افراد مامور، مطاب  آیین -17

عمل خواهدشد و افهراد مهذکور مشهمول اجهرای ایهن  ،های اجراییهموریت کارمندان دستگاانحوه انتقال و مموضوع  -31/1/1389

 دستورالعمل نخواهند بود.

 

 
 
 

 
 

    

 

 وشت:رون
 جناب آقای پورمحمدی معاون محترم امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه 
 جناب آقای پوراصغری معاون محترم امور علمی،فرهنگی و اجتماعی 
 عدل معاون محترم فنی،امور زیربنایی و تولیدی جناب آقای 

 

 محمد باقر نوبخت 



ػٌَاى دستگاُ اجراییکذ دستگاُ اجراییکذ دستگاُ اجرایی
کذ دستگاُ 

اجرایی

ػٌَاى دستگاُ 

اجرایی

کذ دستگاُ 

اجرایی

ػٌَاى دستگاُ 

اجرایی

حقَق حکن 

کارگسیٌی 

(هاّیاًِ)هبذا

کسَرات 

بازًشستگی ٍ 

بیوِ درهاى

کسَرات بیوِ تاهیي 

(هاّیاًِ)اجتواػی 

جوغ حقَق ٍ 

کسَرات سالیاًِ
(هاّیاًِ)رفاّی (هاّیاًِ)اضافِ کار

سایر پرداختْا 

(هاّیاًِ)
(سالیاًِ)جوغ 

. ّیچگًَِ جا بِ جایی ٍ ابالؽ اػتباری تَسظ سازهاى برًاهِ ٍ بَدجِ کشَر اًجام ًوی گیرد1399 بَدُ ٍ در سال 1400تکویل ایي فرم صرفا برای پیش بیٌی اػتبار در الیحِ بَدجِ سال 

درصَرتیکِ دستگاُ اجرایی هبذا یا هقصذ استاًی باشذ، تاییذ ٍ اهضا سازهاى هذیریت ٍ برًاهِ ریسی استاى هربَعِ الساهی است 

                سازهاى برًاهِ ٍ بَدجِ استاى هبذا   دستگاُ اجرایی هقصذ 

هلی یا استاًی 

تَسظ تواهی هراجغ ریصالح هربَعِ، ارسال فرم ّا ازعریق ساهاًِ جاهغ بَدجِ، هغابق با راٌّوای هٌذرج در ساهاًِ جاهغ بَدجِ بِ سازهاى برًاهِ ٍ بَدجِ کشَر، اًجام هی شَد (2)ٍ  (1)پس از تاییذ فرم ّای 

 اوتقال متقاضی کارکىان وضعیت اعالم- 1 شماري فرم

ػٌَاى دستگاُ اجرایی

حقَق ٍ کسَرات 

هقصذ

استاًی هلی استاًی هلی 

مبدا های پرداخت سایر و مبدا دستگاي مىعقدي قرارداد و کارگزیىی حکم آخریه براساس 1399 سال در اوتقال متقاضی کارکىان غیرمستمر و مستمر مزایای و حقوق- 2 شماري فرم

ردیف
ًام ٍ ًام 

خاًَادگی
ًَع استخذام کذ هلی 

هبذا

دستَرالؼول هربَط بِ جابِ جایی اػتبار حقَق ٍ هسایای کارکٌاى اًتقال یافتِ هی باشذ ( 10 )رًٍذ تاییذ ٍ اهضاء فرهْای فَق بِ شرح هٌذرج در هادُ 

.برای دستگاّْای اجرایی هلی کِ ٍاحذ استاًی دارًذ ػالٍُ بر تاییذ ٍ اهضاء ٍاحذّای استاًی، هستلسم تاییذ ٍ اهضاء دستگاُ هلی هربَعِ هی باشذ (2)ٍ  (1)تکویل فرهْای  

. ّیات هحترم ٍزیراى ٍ اصالحیِ ّای بؼذی آى هٌظَرگردد1399/1/20ّـ هَرخ 57593ت/3718بغَر کول ٍ برهبٌای ضریب حقَق هٌذرج در هصَبِ شوارُ   (2)هبلؾ ػیذی کارکٌاى در فرم شوارُ 

بغَر )ػیذی 

کاهل ٍ 

(سالیاًِ

هبلؾ قرارداد )ًیرٍّای قراردادی 

با لحاػ ػیذی ٍ سایر 

پرداخت ّای رفاّی براساس 

آخریي قرارداد هٌؼقذُ

ردیف
ًام ٍ ًام 

خاًَادگی

سایر

دستگاُ اجرایی هبذا 

یا دستگاُ هلی اصلی هبذاهلی یا استاًی  

سازهاى برًاهِ ٍ بَدجِ استاى هقصذ

یا دستگاُ هلی اصلی هقصذ


