
مدیریت برنامه ریزي منابع مالی و بودجه 



  شماره پیشنھاد بھ١٣٩۴/١/٩ جلسھ در وزیران ھیأت 
  و مدیریت سازمان١٣٩٣/١٢/٢۶ مورخ ١٧٢۵٨٧

  ھشتم و سی و یکصد اصل استناد بھ و کشور برنامھ ریزی
  اجرایی ضوابط ایران، اسالمی جمھوری اساسی قانون  اجرایی ضوابط ایران، اسالمی جمھوری اساسی قانون
 زیر شرح بھ را کشور کل ١٣٩۴ سال بودجھ قانون

کرد تصویب



1 ماده

:در این تصویب نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند

کل کشور 1394قانون بودجه سال : الف ـ قانون

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهـوري اسالمـی ایـران، مصوب  : ب ـ قانون برنامه

13891389

سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور: ج ـ سازمان           

بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران: د ـ بانک مرکزي



2 ماده

  و جدید سرمایه اي دارایی هاي تملک و هزینه اي موافقت نامه هاي موظفند اجرایی دستگاه هاي

 ابالغی دستورالعمل هاي براساس١٣٩۴ اردیبهشت پایان تا را خود مصوب اعتبارات مالی

  تاریخ از روز پانزده ظرف است موظف سازمان.نمایند ارسال سازمان به و تنظیم سازمان

.نماید اقدام دلیل ذکر با عودت یا و مبادله به نسبت وصول، .نماید اقدام دلیل ذکر با عودت یا و مبادله به نسبت وصول،

١٣٩۴ضوابط اجرایی قانون بودجھ سال 



3 ماده

 و ملی اجرایی دستگاه هاي ـ1351 مصوب ـ کشور بودجه و برنامه قانون )35( ماده اجراي در

  قوانین عملکرد بر ناظر اطالعات تمامی موظفند برنامه قانون )222( ماده موضوع استانی

 و واحده ها ماده در مندرج احکام عملکرد جمله از کشور کل 1394 و 1393 سالهاي بودجه

  می نماید، ابالغ سازمان که دستورالعملی مطابق ماهه سه مقاطع در را مصارف و منابع عملکرد  می نماید، ابالغ سازمان که دستورالعملی مطابق ماهه سه مقاطع در را مصارف و منابع عملکرد

نمایند ارایه سازمان به



4 ماده

 ورزشی و فرهنگی دینی، فعالیت هاي و بسیج مقاومت پایگاه هاي قرآنی، امور به مربوط هزینه هاي

  از نماز فرهنگ توسعه و ترویج آیین نامه اجراي و کارکنان سالمت و دانش ارتقاي و بهبود و

  انجام به که نحوي به اجرایی دستگاه یافته تخصیص مصوب هزینه اي اعتبارات محل

.است پرداخت قابل نشود، وارد خدشه اي دستگاه اصلی فعالیت هاي .است پرداخت قابل نشود، وارد خدشه اي دستگاه اصلی فعالیت هاي



6ماده

  و اوالد عائله مندي، هزینه کمک پرداخت به نسبت است موظف کشوري بازنشستگی صندوق

  کمک قبیل از بازنشستگان به مربوط هزینه هاي سایر .نماید اقدام بازنشستگان براي عیدي

  ذي ربط اجرایی دستگاه هاي توسط حوادث و عمر بیمه حق فوت، هزینه کمک ازدواج، هزینه

  توسط کشوري، بازنشستگان درمان بیمه حق براي اجرایی دستگاه سهم .می شود پرداخت  توسط کشوري، بازنشستگان درمان بیمه حق براي اجرایی دستگاه سهم .می شود پرداخت

.می شود پرداخت سالمت بیمه سازمان



7 ماده

  یافته تخصیص اعتبارات سقف در قانون، و قانونی تکالیف رعایت با موظفند اجرایی دستگاه هاي

  خودداري مازاد تعهد هرگونه ایجاد از و اقدام خود اجتناب ناپذیر هزینه هاي پرداخت به نسبت

.نمایند



9 ماده

  دستگاه هاي فعالیت هاي و مشاغل در عنوان و شکل هر به جدید انسانی نیروي بکارگیري هرگونه

  مقررات و قوانین رعایت با دولتی مؤسسات و شرکت ها و )اعتبار هرگونه محل از( اجرایی

  با صرفاً و ـ1386 مصوب ـ کشوري خدمات مدیریت قانون و برنامه قانون جمله از مربوط

.است امکان پذیر سازمان مجوز .است امکان پذیر سازمان مجوز

استخدام فقط با مجوز سازمان مدیریت مجاز است *



11 ماده

  مندرج مزایاي و حقوق ماه یک حداکثر 1394 سال براي برنامه قانون )50( ماده موضوع پاداش

  دستگاه یافته تخصیص مصوب اعتبارات سقف در اعتبار وجود صورت در کارگزینی احکام در

  و عامل هیأت /هیأت مدیره اعضاي به مذکور پاداش ماه یک پرداخت .می شود تعیین اجرایی

  و بانک ها ،)نام تصریح و ذکر مستلزم شرکت هاي از اعم( دولتی شرکت هاي کارکنان  و بانک ها ،)نام تصریح و ذکر مستلزم شرکت هاي از اعم( دولتی شرکت هاي کارکنان

.است مجاز آنها عالی شوراهاي یا مجامع تصویب از پس دولتی بیمه هاي



12 ماده

کمک ھای رفاھی مستقیم و غیرمستقیم در سقف اعتبارات مصوب تخصیص یافتھ مندرج در موافقتنامھ دستگاه ھای 

.اجرایی قابل تأمین و پرداخت می باشد

ھزینھ غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان مشمول در دستگاه ھای اجرایی اعم از رسمی، ـ ١تبصره

پیمانی و قراردادی با تأیید باالترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی بھ عنوان ھزینھ ھای اداری 

.قابل پرداخت است

ریال، ایاب و ذھاب کارمندانی کھ از  ) ۵٢٫٠٠٠(کمک ھزینھ غذای روزانھ حداکثر پنجاه و دو ھزار ـ ٢تبصره ریال، ایاب و ذھاب کارمندانی کھ از  ) ۵٢٫٠٠٠(کمک ھزینھ غذای روزانھ حداکثر پنجاه و دو ھزار ـ ٢تبصره

ریال و در ) ١٫٠٩٠٫٠٠٠(سرویس سازمانی استفاده نمی نمایند در تھران ماھانھ حداکثر یک میلیون و نودھزار 

ریال، )٧٣٠٠٠٠(شھرھای دارای پانصد ھزار نفر جمعیت و باالتر ماھانھ حداکثر ھفتصد و سی ھزار 

مھدکودک برای زنان کارمند بھ ازای ھر فرزند زیر شش سال، ماھانھ حداکثر 

.قابل پرداخت است ریال) ٨۶۶٫٠٠٠(ھشتصدوشصت و شش ھزار 



13 ماده

فوق العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه هاي اجرایی مشمول این تصویب نامه که به 

عنوان مأمور براي انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می شوند و 

ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین هریک از بندهاي این 

تصویب نامه به مأخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به مأخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه 

قانون ) 39(ماده ) ث(سایر موارد مطابق آیین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند . قابل پرداخت می باشد قانون ) 39(ماده ) ث(سایر موارد مطابق آیین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند . قابل پرداخت می باشد

.استخدام کشوري و اصالحات بعدي آن خواهد بود

در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد از میزان مندرج در بند یاد شده قابل  ـ1تبصره

.پرداخت می باشد



14 ماده

 ساعتی و )مشخص( کارمعین قرارداد کارکنان به غیرمستقیم و مستقیم رفاهی کمک هاي پرداخت

  مصوب اعتبارات محل از کشوري خدمات مدیریت قانون )124( ماده موضوع موارد و

.می باشد مجاز موافقتنامه، در مندرج یافته تخصیص



15  ماده

  کارمندانی و مدیران به ماه در ریال )300.000( هزار سیصد تا همراه تلفن هزینه کمک پرداخت

  دستگاه رئیس تشخیص به باشند، دسترس در مستمر طور به باید خاص شرایط به بنا که

.است مجاز وي طرف از مجاز مقام یا اجرایی



  16 ماده

  کشوري خدمات مدیریت قانون مشمول غیر و مشمول دستگاه هاي از اعم اجرایی دستگاه هاي

 قرارداد و مشخص و معین کار قرارداد پیمانی، رسمی، کارکنان اطالعات ثبت به موظف

  صدور و شناسه شماره یا مستخدم شماره دریافت و اداري نظام اطالعاتی پایگاه در کارگري

  مکاتبات و اداري مختلف امور انجام و اداري نظام کارکنان سامانه طریق از کارگزینی احکام  مکاتبات و اداري مختلف امور انجام و اداري نظام کارکنان سامانه طریق از کارگزینی احکام

.می باشند سامانه این طریق از ماده این موضوع



  17 ماده

  آن، مشابه و کارشناسی هزینه دادرسی، هزینه مختلف عناوین تحت محل هر از وجه پرداخت

 و است ممنوع قضایی مراجع در دولتی مؤسسات و وزارتخانه ها بین اختالفات طرح براي

  دستگاه هاي دولتی، مستقل مؤسسات یا وزارتخانه ها زیرمجموعه دستگاه هاي اختالفات

  ذي ربط، دولتی مستقل مؤسسه یا وزارتخانه طریق از ترتیب به ستادي دستگاه هاي و استانی  ذي ربط، دولتی مستقل مؤسسه یا وزارتخانه طریق از ترتیب به ستادي دستگاه هاي و استانی

  اختالف رفع چگونگی آیین نامه رعایت با و جمهور رئیس حقوقی معاونت و مربوط استاندار

  نامه تصویب موضوع قوه مجریه، داخلی کارهاي و ساز طریق از اجرایی دستگاه هاي بین

.میشود فصل و حل 1386/12/27 مورخ ك 37550 ت/212767 شماره



20 ماده

 و حقوق برای سرمایھ ای دارایی ھای تملک اعتبارات محل از پرداخت ھرگونھ

 ماده )ر( بند موضوع موارد استثنای بھ اجرایی، دستگاه ھای کارکنان بھ مزایا

  .است ممنوع مذکور، قانون مفاد رعایت با برنامھ قانون ٢٢۴



21 ماده

  اجرایی دستگاه هاي ـ1366 مصوب ـ کشور عمومی محاسبات قانون )75( ماده تبصره استناد به

  سرمایه اي دارایی هاي تملک طرح هاي موافقتنامه هاي ابالغ از پس ماه دو ظرف موظفند ملی

  ابالغ را ملی یا استانی از اعم مربوط اجرایی دستگاه هاي اعتبارات سازمان، توسط هزینه اي و

.نمایند اعالم سازمان به و .نمایند اعالم سازمان به و



23 ماده

  رعایت با صرفاً قانون در مندرج سرمایه اي دارایی تملک طرح هاي براي مشارکت اوراق انتشار

  از ناشی اعتبارات تخصیص .است مجاز ـ1376 مصوب ـ مشارکت اوراق انتشار نحوه قانون

  با اوراق این علی الحساب سود نرخ و انجام مربوط منابع وصول و فروش از پس ماده این

.می شود تعیین اعتبار و پول شوراي تصویب و سازمان هماهنگی .می شود تعیین اعتبار و پول شوراي تصویب و سازمان هماهنگی



24 ماده

  براي خود اختیار در غیرمنقول اموال مستندسازي به نسبت مکلفند دولتی مؤسسات و وزارتخانه ها

  یا وزارتخانه نمایندگی با ایران اسالمی جمهوري دولت نام به تک برگی مالکیت اسناد صدور

  غیرمنقول اموال اسناد خزانه به را مالکیت اسناد اصل و اقدام مقررات برابر مربوط مؤسسه

.نمایند تحویل )دارایی و اقتصادي امور وزارت( دولت .نمایند تحویل )دارایی و اقتصادي امور وزارت( دولت



25 ماده

خرید خودرو سواري داخلی توسط شرکت هاي  . خرید هرگونه خودرو سواري خارجی ممنوع است

و درخصوص  اسقاطیدولتی صرفاً از محل منابع حاصل از فروش خودروهاي مازاد یا 

وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی حداکثر به تعداد خروج خودروهاي سواري با رعایت مقررات  

.مجاز خواهد بود.مجاز خواهد بود

.تبصره ـ موارد استثناء با تأیید هیأت وزیران خواهد بود

خرید ھرگونھ خودرو سواری خارجی ممنوع است



26 ماده

  عملکرد گزارش موظفند اجرایی دستگاه هاي کشور، عمومی محاسبات قانون )37( ماده اجراي در

  پانزدهم تا یکبار ماه سه زمانی مقاطع در را قانون )5( شماره جدول در مندرج عمومی منابع

.نمایند ارسال کشور کل خزانه داري و سازمان به بعد، ماه



27  ماده

  و بهره وري ارتقاي زمینه در برنامه قانون )79( ماده در مندرج اهداف به دستیابی راستاي در

  اعتبارات از )%3( درصد سه تا موظفند اجرایی دستگاه هاي ملی، تولید رشد زمینه سازي

  با موافقتنامه مبادله طریق از و پژوهشی قراردادهاي قالب در را خود هزینه اي پژوهشی

  جامع برنامه با اجرایی دستگاه بهره وري ارتقاي برنامه هاي هماهنگی متضمن سازمان،  جامع برنامه با اجرایی دستگاه بهره وري ارتقاي برنامه هاي هماهنگی متضمن سازمان،

  اقدام .دهند اختصاص بهره وري، ارتقاي زمینه در کاربردي پژوهشهاي به کشور بهره وري

  به منوط )برنامه قانون )79( ماده موضوع( بهره وري به مربوط درصد سه تخصیص درخصوص

.بود خواهد 1394 آذرماه پانزدهم تا سازمان به اجرایی دستگاه توسط ماده این گزارش ارایه



خروج 


