آيين نامه چگونگي اداره باشگاههاي رفاهي كارمندان دولت تصويب نامه شماره /06966ت07286هـ مورخ 0080/4/06
هيات وزيران

عنوان قانون:

متن قانون:

تاريخ تصويب (از
آيين نامه ها)

هيأت وزيران در جلسه مورخ  6731/4/22بنابه پيشنهاد شماره /6371د مورخ 6731/4/6
سازمان امور اداري واستخدامي كشور و به استناد اصل  67قانون اساسي جمهوري
اسالمي ايران و در اجراي تبصره  73قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي ،و
فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ـ مصوب  6737ـ آييننامه چگونگي اداره باشگاههاي
رفاهيكارمندان دولت رابه شرح زير تصويب نمود:

ماده ( 6از آيين
نامه ها)

به منظور انجام هماهنگيهاي الزم در امر اداره و بهرهبرداري از آن دسته از باشگاههايي كه
به عنوان باشگاههايرفاهي كارمندان دولت اختصاص مييابند و ايجاد زمينه الزم در جهت
فراهم ساختن تسهيالت مناسب براي استفاده بهينهكارمندان دولت و خانوادههاي آنان از
اوقات فراغت خود و ايجاد انگيزههاي خدمتي و افزايش بهرهوري ،همچنين نظارت
برچگونگي اداره باشگاههاي ياد شده،شوراي رفاه كارمندان دولت مركب از دبيركل سازمان
امور اداري و استخدامي كشور ـبه عنوان رئيس شورا ـ رئيس سازمان برنامه و بودجه،وزير
فرهنگ و ارشاد اسالمي،وزير كشور و مدير عامل سازمان مراكزايرانگردي و جهانگردي ـ به
عنوان دبير شورا ـ تشكيل ميشود.
تبصره ـ شوراي رفاه كارمندان استان مركب از استاندار ـ به عنوان رئيس شورا ـ مدير كل
فرهنگ و ارشاد اسالمي استان،رئيس سازمان برنامه و بودجه استان،مدير عامل سازمان
مراكز ايرانگردي و جهانگردي استان ـ به عنوان دبير شورا ـ ونماينده سازمان امور اداري و
استخدامي كشور در استان است و عهدهدار وظايف ياد شده ميباشد.

ماده ( 2از آيين
نامه ها)

سازمان امور اداري و استخدامي كشور با هماهنگي سازمان مراكز ايرانگردي و جهانگردي
و ساير سازمانهاي ذيربطپيشنهادهاي الزم را به منظور اعطاي تسهيالت ضروري براي
اجراي هرچه بهتر اين تصويبنامه به دولت ارائه ميكند.

ماده ( 7از آيين
نامه ها)

كليه مستخدمان رسمي،ثابت،پيماني و قراردادي تمام وقت وزارتخانهها،موسسات و
شركتهاي دولتي مشمول قانوننظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت كه خواهان استفاده
از تسهيالت باشگاه هستند،ميتوانند به عضويت باشگاه درآيند.چگونگي عضويت در
باشگاه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و ابالغ ميشود.

ماده ( 4از آيين
نامه ها)

در صورت عضويت كارمند در باشگاه  %35از هزينههاي مربوط توسط وي و  %35باقيمانده
توسط دستگاه متبوعمستخدم تأمين ميشود .تبصره ـ مبناي محاسبه سهم كارمند و
دستگاه متبوع ،هزينه تمام شده تسهيالت ارائه شده با نظر وزارت فرهنگ و ارشاداسالمي
است.

ماده ( 3از آيين
نامه ها)

سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبار الزم را براي تأمين  %35سهم دستگاه در
قوانين بودجه ساالنه تحتعنوان "امور رفاهي كاركنان دولت" پيش بيني كند.

ماده ( 1از آيين
نامه ها)

باشگاههايي كه در حال حاضر توسط دستگاهها اداره ميشوند،تابع مقررات مربوط به خود
هستند.

