
يافته  به استناد مصوبه شماره                 مورخ             هيأت وزيران، متقاضيان انتقال دائم به مناطق كمتر توسعه

 شوند: استان سيستان و بلوچستان از تسهيالت و امتيازات زير برخوردار مي

 دولتي، هایشركت و مؤسسات ها،تخانهتمامي كارمندان رسمي، پيماني، قراردادی و عناوين مشابه شاغل در وزار -1ماده 

 كه( 1831 مصوب) كشوری خدمات مديريت قانون 5 ماده موضوع هایدستگاه ساير و غيردولتي عمومي مؤسسات

 مشمول باشند، بلوچستان و سيستان استان در پرورش و آموزش يافته توسعه كمتر مناطق به دايم انتقال متقاضي

 مصوبه خواهند بود. اين موضوع تسهيالت و هاحمايت

يافته استان مشمول اين مصوبه خواهد بود ولي  انتقال كاركنان شهرهای برخوردار استان به مناطق كمتر توسعه –تبصره 

 اين موضوع تسهيالت مشمول ايرانشهر و نيمروز هامون، چابهار، زابل، هایانتقال كارمندان به مركز استان و شهرستان

 .بود نخواهد مصوبه

سال از دوره خدمتي كارمندان مشمول تا  5برای استفاده از تسهيالت موضوع اين مصوبه بايد حداقل  -2 ماده

 مانده باشد. بازنشستگي آنان باقي

 كارمندان جديداالستخدام در استفاده از تسهيالت موضوع اين مصوبه اولويت خواهند داشت. -تبصره

 شود: و تسهيالت زير برای كارمندان مشمول ارائه ميها  از تاريخ ابالغ اين مصوبه، حمايت -8ماده 

 پرداخت هديه انتقال به ميزان يك ماه حقوق و مزايای مستمر از محل اعتبارات خدمات رفاهي دستگاه مربوط. -1

 افزايش هزينه جابجايي محل خدمت و هزينه سفر به ميزان دو برابر. -2

خدمات كشوری برای كارمنداني كه به مناطق موضوع  قانون مديريت 13ماده  1امتيازات موضوع بند  -8

 حقوق امتياز صد در پنج و بيست تا شوند¬منتقل مي 10/07/1833هـ مورخ  81065/ت 41267نامه شماره  تصويب

 .يابد مي افزايش ثابت

حقوق % 20 ميزان به كشوری خدمات مديريت قانون 13 ماده 10 بند موضوع ويژه العادهافراد مشمول از فوق -7

شده  % سقف تعيين50شوند مشروط بر آنکه حداكثر از  های مستمر بيشتر از كاركنان مشابه برخوردار مي العاده ثابت و فوق

 در قانون تجاوز ننمايد.

 العادهفوق حداكثر از يابندكارمنداني رسمي و پيماني شاغل در مشاغل تخصصي كه به مناطق محروم انتقال مي -5

 مند خواهند شد. نامه مربوط بهره قانون مديريت خدمات كشوری با توجه به آيين 13ماده  5 بند موضوع شغل

پرداخت هديه ازدواج از محل اعتبارات خدمات رفاهي دستگاه مربوط به ميزان يك ماه حقوق و مزايای مستمر  -1

 عالوه بر هديه قابل پرداخت به عموم كاركنان است.

مبدأ مکلفند هديه انتقال، هزينه جابجايي و سفر و هديه ازدواج را همزمان با صدور حکم های اجرايي  تبصره: كليه دستگاه

 قطعي انتقال فرد به متقاضي پرداخت نمايند.

 به آنان تکفل تحت فرزندان و همسر مشمول، كارمندان برای بارانجام معاينات پزشکي به صورت دو سال يك -4

 سال. 10و خدمات بهداشتي و درماني مركز استان تا  پزشکي علوم دانشگاه توسط رايگان صورت

برخورداری كارمندان مشمول، همسر و فرزندان تحت تکفل آنان از امکانات ورزشي تحت پوشش وزارت ورزش و  -3

 سال. 10جوانان در محل انتقال تا 

های تأمين  مسکن در طرحكارمندان مشمول اين مصوبه در چارچوب قوانين و مقررات از اولويت در واگذاری  -7ماده 

شوند، برخوردار خواهند بود. همچنين تسهيالت وام بابت  مسکن كه توسط يا با حمايت وزارت راه و شهرسازی اجرا مي
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گذاری با اولويت به آنان پرداخت  وديعه مسکن، خريد مسکن و تعميرات مسکن در حداكثر سقف مقرر و بودن سپرده

 خواهد شد.

ات آب، فاضالب، برق و گاز واحد مسکوني احداثي در شهرستان مقصد برای كارمندان مشمول به هزينه انشعاب -5ماده 

 صورت اقساط پنج ساله و بدون احتساب سود و كارمزد محاسبه و دريافت خواهد شد.

موظفند  عالي، آموزش مراكز ساير و پزشکي آموزش و درمان بهداشت، و فناوری و تحقيقات علوم، هایوزارتخانه -1ماده 

جايي محل تحصيل همسر دانشجو و فرزندان دانشجوی كارمندان مشمول  امکانات و تسهيالت الزم را به منظور جابه

 فراهم نمايند.

 ضوابط رعايت با مقصد نياز اعالم و كارمندان درخواست اساس بر مکلفند مصوبه اين مشمول اجرايي هایدستگاه -4ماده 

 ش درخواست آنان برای انتقال اقدام كنند.پذير به نسبت مربوط، مقررات و

 منتقل مصوبه اين 1 ماده در ذكرشده هایيافته استان كارمنداني كه در اجرای اين مصوبه به مناطق كمتر توسعه -3ماده 

 چنانچه. بود نخواهند اوليه خدمت محل به بازگشت يا ديگر مناطق به انتقال به مجاز سال 10 مدت به شوند مي

نندگان از تسهيالت موضوع اين مصوبه، قبل از انقضای مهلت فوق، قصد انتقال به مناطق ديگر به جز مناطق ك استفاده

اين مصوبه را داشته باشند، امتيازات اعطا شده با ارزش روز محاسبه و مسترد خواهد  1يافته مندرج در ماده  كمتر توسعه

 شد.

اين مصوبه به وضعيت پيماني تبديل  1ال به مناطق مندرج در ماده كليه نيروهای قرارداد معين، در صورت انتق-6ماده 

 خواهند شد.

سال خدمت در  10يابند، موظفند تعهد محضری مبني بر انجام  كارمنداني كه در اجرای اين مصوبه انتقال مي-10ماده 

 دستگاه اجرايي محل خدمت ارائه نمايند.

شوند، عالوه بر  يافته منتقل مي هرهای مناطق محروم و كمتر توسعهها و ش كارمنداني كه به روستاها، بخش -11ماده 

 .شوند مي برخوردار ويژه العاده فوق درصد حداكثر و كارانه و وریالعاده بهره امتيازات فوق از مزايای فوق

 نمايد.شده را به دستگاه مقصد منتقل  وزارت اقتصاد و دارايي موظف است اعتبارات حقوق كاركنان منتقل-12ماده 

منظور تسهيل انتقال كاركنان دولت، تسهيالت زير را حسب مورد به  بانك مركز جمهوری اسالمي ايران به -18ماده 

 از اجرايي هایدستگاه تأييد و آنان درخواست با شوند مي منتقل نظر مورد هاكاركناني كه به صورت قطعي به استان

 :نمايد پرداخت عامل بانك طريق

 ( ريال000/000/500/2مسکن، دو ميليارد و پانصد ميليون ) وام ساخت -الف

 ( ريال000/000/000/2وام خريد مسکن، دو ميليارد ) -ب

 ( ريال000/000/500وام تعميرات، پانصد ميليون ) -ج

 ( ريال000/000/000/1وام وديعه مسکن، يك ميليارد ) -د

 شهرسازی و مسکن وزارت. شود مند بهره هااند از ساير وامتودر صورت استفاده از يك وام، شخص متقاضي نمي -1تبصره 

 .نمايد فراهم مذكور تسهيالت از استفاده برای را الزم ترتيبات است موظف

يافته صادر شود، حق انتقال آن را به مدت ده سال  كه سند زمين و مسکن به نامه كارمندان انتقال درصورتي -2تبصره 

 نخواهند داشت.
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 در ويژه به مربوط مقررات و قوانين رعايت ضمن پيماني و رسمي استخدام فرايند در مکلفند اجرايي هایهدستگا -17ماده 

 .نمايند فراهم مصوبه اين مشمول كاركنان برای را الزم تسهيالت ها،فرصت برابری اصل رعايت و آزمون برگزاری مورد

 موظف معاف هستند. سال از پرداخت ماليات از حقوق 10افراد مشمول تا  -15ماده 

سال محاسبه خواهد شد و پرداخت كسورات بازنشستگي مربوط  1سال خدمت در اين مناطق از هر نظر  5هر  -11ماده 

 بر عهده دولت است.

سازمان اداری و استخدامي كشور، مسئوليت نظارت بر حسن اجرای مفاد روش اجرايي موضوع انتقال به مناطق  -14ماده 

جمهور  های الزم را در مقاطع مختلف به رئيس مندرج در ماده يك اين مصوبه را بر عهده دارد و گزارش يافته كمتر توسعه

 نمايد. ارائه مي

بيني و دولت بودجه  آموزش و پرورش مکلف است اعتبارات الزم را برای اجرای مصوبه در بودجه سنواتي پيش -13ماده 

 موردنظر را در چارچوب مصوبه تخصيص دهد.
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