آيين نامه اجرايي قانون نحوه ايجاد تسهيالت رفاهي كاركنان دولت(تصويبنامه شماره /460601ت 06/2/2هيات
وزيران)

عنوان قانون:

متن قانون:

تاريخ تصويب (از
آيين نامه ها)

هيأت وزيران در جلسه مورخ  1631/1/72باستناد ماده  2قانون نحوه ايجاد تسهيالت
رفاهي براي كاركنان دولت مصوب 1632/1/71مجلس شوراي اسالمي و بنا به پيشنهاد
وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي ،برنامه و بودجه ،بازرگاني و اموراقتصادي و دارايي و
سازمان امور اداري و استخدامي كشور آييننامه اجرايي قانون مزبور را به شرح زير تصويب
نمودند:

ماده ( 1از آيين
نامه ها)

قانون نحوه ايجاد تسهيالت رفاهي براي كاركنان دولت و شركت اتحاديه تعاوني كاركنان
دولت موضوع ماده دو قانونمزبور در اين آييننامه به ترتيب باختصار«قانون» و «شركت»
ناميده ميشود.

ماده ( 7از آيين
نامه ها)

به منظور توزيع عادالنه و هماهنگ كاال بين كاركنان عضو شركت،كليه مراكز تهيه و توزيع
كاال وابسته به وزارتبازرگاني و مؤسسات و شركتهاي دولتي،نهادهاي انقالب
اسالمي،شركتهاي ملي شده و مؤسسات وابسته يا تحت پوششبنياد امور جانبازان و
سازمان صنايع ملي كه توليد كننده يا وارد كننده يا توزيع كننده و يا فروشنده فرآوردههاي
كاال و لوازم واجناس هستند مكلفند  %72از كليه كاال و اجناس و لوازم آماده براي مصرف
خود را در صورت اعالم نياز شركت در هر موردبه قيمت تحويل در كارخانه و به طور مستقيم
و بدون واسطه واحدهاي توزيع كننده به شركت تحويل نمايند .تبصره ـ ليست كاال و اجناس
موضوع تبصره  7ماده يك قانون و اين ماده به شرح پيوست اين آييننامه خواهد بود.

ماده ( 6از آيين
نامه ها)

جهت ايجاد سرعت عمل در فراهم آوردن تسهيالت الزم در امر تدارك و توزيع كاالهاي غير
نقدي موضوع ماده 2تصويبنامه شماره  613613مورخ  1636/5/13هيأت وزيران
وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي و برنامه و بودجهمكلفند اعتبارات يكساله مربوط به
كمكهاي غير نقدي كاركنان را در اختيار دستگاههاي اجرايي قرار دهند.
تبصره  1ـ دستگاههاي اجرايي موظفند اعتبارات مذكور را بصورت يكجا و بالفاصله در
حساب جداگانهاي كه به همينمنظور توسط شركت تعيين ميگردد واريز نمايند.
تبصره  7ـ شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت ،شهرداريها و مؤسسات انتفاعي
و كليه دستگاههايي كه خوداعتبارات جاري مربوطه را تأمين ميكنند و براي آنها اعتباري از
محل درآمد عمومي دولت منظور نميشود موظفند اعتباراتمربوط به كمكهاي غير نقدي
كاركنان خود را از منابع داخلي راسًا بر اساس مفاد اين ماده پرداخت نمايند.
تبصره  6ـ شركت مكلف است كاالهاي كمكهاي غير نقدي موضوع اين ماده را با توجه به
ا عتبارات هر دستگاه اجرايي وواحدهاي تابعه آن كه اختيار پرداخت حقوق و مزاياي آنرا
دارند به تدريج تأمين و تا پايان همان سال تسويه حساب گردد.

ماده ( 3از آيين
نامه ها)

جهت تأمين هر چه بيشتر كاال و اجناس و لوازم ضروري و نظارت بر تخصيص سهم واقعي
لوازم و اجناس مورد نيازشركت از توليدات داخلي و اجناس وارداتي و لوازم موضوع ماده  7و
تبصره آن در آييننامه و ارائه طرحهاي الزم در اين رابطهكميته هماهنگي تأمين كاالي
ضروري كاركنان دولت با مسؤوليت وزير بازرگاني و يا يكي از معاونين ايشان با
عضويتنمايندگان تام االختيار نخست وزيري ،سازمان امور اداري و استخدامي كشور،
شركت و وزارتخانههاي دفاع ،صنايع،كشاورزي تشكيل خواهد شد.

ماده ( 5از آيين
نامه ها)

وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلفند
حداكثر ظرف مدت دو ماهبر اساس آمار ارائه شده توسط سازمان امور اداري و استخدامي
كشور نسبت به تعيين سهميه قرض الحسنه موضوع تبصره 7ماده  7قانون براي هر يك از
بانكهاي عامل كشور به ميزان هر نفر بيست هزار ريال اقدام الزم معمول دارند.
تبصره  1ـ بانكهاي كشور مكلفند بنا به درخواست شركت ميزان سهميه موضوع اين ماده را
در اختيار شركت قرار دهند.
تبصره  7ـ به منظور تحقق اهداف شركت و تأمين مايحتاج عمومي كاركنان دولت و نيز
فراهم نمودن تسهيالت الزم جهتسرمايهگذاري مناسب و ايجاد شركتهاي توليدي و
تأسيس فروشگاههاي زنجيرهاي،شروع بازپرداخت قرض الحسنه موضوعاين ماده براي
اولين بار در پايان پنج ساله اول و با اقساط ساليانه خواهد بود.ليكن در نوبتهاي بعدي
بازپرداخت با اقساطمساوي ساليانه در طول پنج سال صورت خواهد گرفت.
تبصره  6ـ در صورت عدم كفاف منابع قابل تخصيص قرض الحسنه موضوع تبصره  7ماده 6

قانون با تشخيص شوراي پول واعتبار از منابع بانكي ارزان قيمت تخصيص داده خواهد شد.
ماده ( 3از آيين
نامه ها)

واگذاري زمين و تأمين مصالح ساختماني براي كاركنان مشمول اين قانون بر اساس مفاد
تصويبنامه شماره 121671مورخ  1633/17/72و  31523مورخ  1635/9/11و تصميمات
موضوع بند يك مصوبه اخيرالذكر و تغييرات ماده  33آييننامه اجرايي قانون زمين شهري
موضوع مصوبه شماره /51993ت  615مورخ  1632/3/79هيأت وزيران و تغييراتزير انجام
خواهد شد.
تبصره  1ـ كاركناني كه قصد احداث واحدهاي مسكوني دربخشهاي روستاهاي كشور و
مناطق باز پس گرفته شده از دشمندر جنگ تحميلي و نيز مناطق آسيب ديده از جنگ را
دارند در استفاده از تسهيالت بانكي حق تقدم دارند همچنين واگذاريزمين به اينگونه
كاركنان در بخشها و روستاهاي كشور بدون رعايت شرايط مندرج در جدول پيوست شماره
 5تصويبنامهشماره  121671مورخ  33/17/72و اصالحات وارد بر آن انجام خواهد شد.
تبصره  7ـ قيمت واگذاري زمين به كاركنان دولت در كليه نقاط كشور بر اساس قيمت
منطقهاي سال  37خواهد بود مگر اينكهبهاي خريد زمين براي دولت بيش از بهاي مذكور
باشد كه در اين صورت به بهاي خريد واگذار خواهد شد.
تبصره  6ـ حق انشعاب آب ،برق و گاز مصرفي كاركنان دولت مشمول  %62تخفيف خواهد
شد.
تبصره  3ـ مناطق باز پس گرفته شده از دشمن در جنگ تحميلي و نيز مناطق آسيب ديده
از جنگ موضوع تبصره يك اين ماده حداكثر ظرف مدت يكماه توسط وزارت كشور تعيين و
اعالم خواهد شد.

ماده ( 2از آيين
نامه ها)

به منظور تهيه و واگذاري زمين و تأمين سهميه مصالح ساختماني مورد نياز براي كاركنان
دولت و يا ايجاد و احداث واحدهاي مورد نياز براي واگذاري به آنان و همچنين ارائه طرحهاي
الزم در اين زمينه كميته هماهنگي تأمين مسكن كاركناندولت با مسؤوليت وزير مسكن و
شهرسازي يا يكي از معاونين ايشان با عضويت نمايندگان تام االختيار
نخستوزيري،سازمان امور اداري و استخدامي كشور ،وزارتخانههاي برنامه و بودجه
كشور ،نيرو ،بازرگاني ،بانك مركزي جمهورياسالمي ،صنايع و كشاورزي تشكيل خواهد
شد.
تبصره  1ـ كليه دستگ اههاي دولتي يا تحت پوشش دولت كه به نحوي از انحا در زمينه
ساخت واحد مسكوني يا تهيه و توليدمصالح ساختماني اقدام مينمايند موظفند همكاري
الزم را با كميته موضوع اين ماده معمول دارند.
تبصره  7ـ سازمان حج و اوقاف و امور خيريه ،بنياد مسكن انقالب اسالمي ،بنياد امور
جانبازان و ساير مراجع ذيربط كه برحسب مورد اختيار واگذاري زمين و يا مصالح ساختماني
و يا واحد مسكوني را دارا ميباشند مكلفند همكاري الزم با كميتهموضوع ماده فوق
معمول دارند.
تبصره  6ـ زمينهاي واگذاري به كاركنان دولت از طريق دستگاههاي موضوع اين ماده
مشمول تسهيالت اين آييننامه خواهدشد.
تبصره  3ـ وزارت مسكن و شهرسازي مرجع و مسؤول تأمين زمين و مسكن كاركنان دولت
بوده و براي اين منظور دفتري درآن وزارتخانه و ادارات كل تابع جهت ايجاد هماهنگي امور
مذكور و پاسخگويي به نيازهاي كاركنان تشكيل ميشود.

ماده ( 1از آيين
نامه ها)

نقشههاي ساختماني تيپ ،متناسب با وضعيت اقليمي و جغرافيايي هر منطقه توسط
وزارت مسكن و شهرسازي تهيهشده و در اختيار تعاونيهاي مسكن قرار خواهد گرفت.
تبصره  1ـ نظارت بر انعقاد پيمان با پيمانكاران و اجراي كار ساختماني واحدهاي مسكوني
كه توسط تعاونيهاي مسكنكاركنان دولت احداث ميشود به عهده وزارت مسكن و
شهرسازي خواهد بود.
تبصره  7ـ دستورالعمل اجرايي موضوع اين ماده حداكثر ظرف مدت  7ماه پس از تصويب اين
آييننامه توسط وزارت مسكن و شهرسازي و همكاري سازمان امور اداري و استخدامي
كشور تهيه و ابالغ خواهد شد.

ماده ( 9از آيين
نامه ها)

كارمزد يا سود اعطاي تسهيالت بانكي جهت احداث يا تكميل و تعمير و يا خريد واحد
مسكوني بر اساس حداقلكارمزد در قرض الحسنه محاسبه و دريافت خواهد شد .ضمنًا
نحوه پرداخت تسهيالت اعطايي بانكها بر اساسدستورالعملهاي فصل سوم قانون عمليات
بانكي بدون ربا با رعايت مفاد اين آييننامه انجام خواهد شد.
تبصره  1ـ باقيمانده اقساط بدهي كاركنان دولت به بانكها اعم از وام خريد يا ساخت يا
تعمير و تكميل واحد مسكونيمشروط بر اينكه سود يا كارمزد قبلي از نرخ كارمزد در اين
آييننامه بيشتر باشد بر اساس نرخ تعيين شده در اين آييننامه قابلمحاسبه و دريافت
است.

تبصره  7ـ منظور از ساختمانهاي جديداالحداث ،موضوع تبصره  6ماده  3قانون،ساختماني
است كه به تشخيص بانكاعطاكننده تسهيالت براي اولين بار مورد سكونت قرار ميگيرد يا
اين كه كمتر از  12سال از مهلت پايان كار آن سپري شدهباشد.
ماده ( 12از آيين
نامه ها)

در صورتي كه زن و شوهر هر دو مشمول ماده  5قانون و اين آييننامه باشند يكي از آنان با
رعايت ضوابط اينآييننامه مي توانند از تسهيالت بانكي در رابطه با خريد ،احداث و يا تكميل
واحد مسكوني بهرهمند گردند .احتساب مبنايمحاسبه بازپرداختي تسهيالت اعطايي
بانكها بر اساس مجموع حقوق و مزاياي مستمر آنان بالمانع است.

ماده ( 11از آيين
نامه ها)

ميزان تسهيالت اعطايي بانكها جهت خريد يا احداث،تعمير يا تكميل واحد مسكوني كاركنان
مشمول اين آييننامهشش ميليون ريال خواهد بود.ليكن بنا به تشخيص بانك اعطاكننده
ميزان فوق تا هشت ميليون ريال قابل افزايش ميباشد.

ماده ( 17از آيين
نامه ها)

كاركنان مشمول اين آييننامه فقط بك بار حق استفاده از وام خريد خانه را خواهند داشت.

ماده ( 16از آيين
نامه ها)

نحوه پرداخت و بازپرداخت وامهاي اضطراري موضوع ماده  6قانون بر اساس آييننامه
اجرايي تسهيالت اعطاييقرض الحسنه خواهد بود ليكن تعيين اولويت پرداخت به كاركنان
مشمول و تعيين سهم هر دستگاه بر اساس ضوابطي استكه توسط وزارت امور اقتصادي
و دارايي با نظر ستاد امور رفاهي كاركنان دولت حداكثر ظرف يك ماه پس از تصويب
اينآييننامه تهيه و ابالغ ميشود.

ماده ( 13از آيين
نامه ها)

به منظور فراهم آوردن تسهيالت بانكي و تأمين اعتبارات الزم در زمينههاي مختلف تأمين
مسكن،مايحتاج عموميو وامهاي اضطراري و قرض الحسنه كميته هماهنگي تأمين
تسهيالت اعتباري كاركنان دولت با مسؤوليت رئيس كل بانكمركزي جمهوري اسالمي
ايران با عضويت نمايندگان تام االختيار نخست وزيري،سازمان امور اداري و استخدامي
كشور ووزارتخانههاي برنامه و بودجه،امور اقتصادي و دارايي تشكيل خواهد شد.

ماده ( 15از آيين
نامه ها)

وظايف دبيرخانه كميتههاي موضوع مواد  13 ،2 ،3به عهده دستگاههاي مسؤول خواهد بود
و جلسات آنان بهصورت عادي هر سه ماه يك بار و به صورت فوق العاده حسب مورد به
درخواست ستاد امور رفاهي كاركنان دولت ووزارتخانههاي بازرگاني و مسكن و شهرسازي
تشكيل خواهد شد .تبصره  1ـ كميتههاي فوق ميتوانند جهت تحقق اهداف خود و
استفاده از امكانات ساير دستگاههاي دولتي و غيردولتي ازنمايندگان آنان به منظور
همكاري و شركت در كميته دعوت نمايند .تبصره  7ـ كميتههاي فوق حسب مورد تحت
نظارت ستاد امور رفاهي كاركنان دولت جايگزين كميتههاي موضوع بند «الف»و «ب» در
تصويبنامه شماره  23552مورخ  1633/12/77هيأت وزيران خواهد بود.

ماده ( 13از آيين
نامه ها)

كاركنان زير در دستگاههاي مشمول اين قانون ميتوانند از تسهيالت مواد  3و  11استفاده
نمايند .الف ـ كاركنان شاغل دولت كه حداقل داراي سه سال سابقه خدمت باشند .ب ـ
مستخدمين بازنشسته در يكي از دستگاههاي موضوع اين قانون .ج ـ همسران
مستخدمين مستمري يا وظيفه بگيران كه داراي فرزند تحت تكفل ميباشند.

ماده ( 12از آيين
نامه ها)

دراجراي ماده  1قانون و به منظور ارائه به موقع گزارش به كميسيون امور اداري و
استخدامي مجلس شوراي اسالمي از طرف سازمان امور اداري و استخدامي
كشور،وزارتخانههاي برنامه و بودجه،مسكن و شهرسازي،اموراقتصادي ودارايي ،بازرگاني و
كميتههاي مواد  13 ،2 ،3اين آييننامه و شركت اتحاديه تعاوني مصرف موظفند هر شش
ماه يك بارگ زارش تفصيلي از فعاليتها و اقدامات انجام شده در زمينه اين قانون را به سازمان
مزبور ارسال نمايند.

ماده ( 11از آيين
نامه ها)

كليه دستگاههاي موضوع ماده  5قانون موظفند ضمن همكاري الزم با ستاد و سازمان امور
اداري و استخداميكشور جهت اجراي قانون به منظور فراهم آوردن تسهيالت الزم براي
تأمين مسكن و اعطاي تسهيالت اعتباري كاركنان دولت،اطالعات و اسناد مدارك الزم را در
اين زمينه در مورد لزوم به ستاد و سازمان مزبور ارائه نمايند.

ماده ( 19از آيين
نامه ها)

كليه دستگاههاي موضوع ماده  5قانون مكلفند ضمن پرداخت همه ماهه كليه حقوق و
مزاياي مستمر و غير مستمرو كمك هزينه عائلهمندي اعم از نقدي و غير نقدي كاركنان
تحت پوشش خود مبالغ آن را در فيشهاي حقوقي درج نمايند .تبصره ـ كمكهاي غير نقدي
موضوع تبصره  53قانون بودجه سال  1636كه به صورت غير نقدي پرداخت ميگردد
فقطمبلغ ريالي آن در فيش درج خواهد شد.

ماده ( 72از آيين
نامه ها)

كارگران شاغل در دستگاههاي موضوع ماده  5قانون در صورتي از تسهيالت اين آييننامه
استفاده مينمايند كهمشمول استفاده از تسهيالت بانكي بانك رفاه كارگران و يا امور

رفاهي كارگران در زمينه ارزاق عمومي و كوپن كاالهاياساسي مخصوص كارگران و يا عضو
اتحاديه مصرف كارگران (امكان) نباشند.
ماده ( 71از آيين
نامه ها)

كميته هماهنگي تأمين بهداشت و درمان كاركنان دولت بر اساس مصوبه شماره 23552
مورخ  1633/12/77كماكان به فعاليت خود ادامه داده و ظرف مدت يك ماه بعد از تصويب اين
آييننامه نسبت به تهيه آييننامه اجرايي اقدام تا بهستاد ارجاع و ستاد پس از بررسيهاي
الزم مراتب را به هيأت وزيران تقديم نمايد.

ماده ( 77از آيين
نامه ها)

سازمان امو ر اداري استخدامي كشور موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه بعد از تصويب
اين آييننامه درجهت اجراي تبصره  1ماده  7قانون موضوع تهيه اساسنامه شركت اقدام
نمايد.

ماده ( 76از آيين
نامه ها)

ستاد پيگيري امور رفاهي كاركنان دولت «موضوع مصوبه شماره  23552مورخ 1633/12/77
هيأت وزيرانمركب از وزراي برنامه و بودجه ،بازرگاني ،امور اقتصاد و دارايي ،مسكن و
شهرسازي ،رئيس كل بانك مركزي جمهورياسالمي ايران ،دبير كل سازمان امور اداري و
استخدامي كشور وبا مسؤوليت معاون نخست وزير در امور اجرايي كه در اينآييننامه به
اختصار ستاد ناميده ميشود به منظور نظارت بر حسن اجراي اين مصوبه و نظارت بر كار
كميتههاي موضوع مواد 13 ،2 ،3اين آييننامه و تهيه پيشنهاد طرحهاي رفاهي در
بخشهاي مسكن ،مصرف ،درمان و ...كماكان به كار خود ادامهخواهد داد و طرحهاي مذكور
را طي مراحل تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد.
«به موجب تصويبنامه شماره /1292ت /11ه مورخ  39/6/73هيأت وزيران،مسؤوليت ستاد
پيگيري امور رفاهي كاركنان دولت موضوع اين ماده به كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت
واگذار گرديده است».

ماده ( 73از آيين
نامه ها)

از تاريخ تصويب اين آييننامه ،كليه مقررات مغاير با آن لغو ميگردد.

