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 «کل کشور 1041ضوابط اجرایی قانون بودجه سال »

 روند:معانی مشروح مربوط به کار میاین تصویب نامه اصطالحات زیر در در  -1ماده 

 .کل کشور 1۰۴1قانون بودجه سال : قانون  -1

 .-1131مصوب  –( ۲)قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  ( : ۲قانون الحاق ) -۲

 .-1131 مصوب – اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی  : قانون برنامه -1

 .سازمان برنامه و بودجه کشور : سازمان -۰ 

و  (جداول و ردیف ها ، از جمله تبصره ها )  های آن دستگاه هایی که عناوین آنها در قانون و پیوست :  دستگاه اجرایی - 1 

 ذکر شده است .  قانون (۹۱ ) تبصره( الف )های موضوع آیین نامه اجرایی بند نامه در تفاهمهمچنین 

نسبت به مبادله موافقتنامه های  ،قانون (13 ) تبصره( الف )دستگاه های اجرایی موظفند مطابق آیین نامه اجرایی بند  - ۲ماده 

 اقدام نمایند . ( در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها ) خود با سازمان 

منوط  ،های استانیرایی و همچنین دستگاههای اجای دستگاهابالغ تخصیص و پرداخت سه ماهه دوم اعتبارات هزینه -1تبصره 

 .به مبادله موافقتنامه هزینه ای است
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در  )های اجرایی به سازمان ای توسط دستگاههای سرمایههای تملک داراییطرح مهلت ارسال اصالحیه موافقتنامه -۲تبصره  

های نامه. اصالح موافقتاست ۹۰۴۹حداکثر تا پایان شهریورماه سال ، ( سطح استان به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها 

قابل  (های سازمان و یا ابالغیه)هیئت وزیران برای اجرای تصویب نامه های صادر شده توسط  ،مذکور بعد از تاریخ یاد شده

 انجام است . 

مطابق  موظفندهای اجرایی ملی و استانی دستگاه -1111مصوب  -قانون برنامه و بودجه کشور(  11)در اجرای ماده  - 1ماده 

استان به سازمان مدیریت و در سطح ) کل کشور را به سازمان  1۰۴1و 1۰۴۴عملکرد قانون بودجه سال  ، های سازمانبخشنامه

 .ارائه دهند ( برنامه ریزی استان ها

 – ۰ماده  

کل کشور  داریخزانه، ها به منظور پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و مستمری -1

 ر سقف تخصیص های ابالغی اعتباراتمین و پرداخت موارد فوق الذکر دهای اجرایی مکلف به تأا و دستگاههو معین استان

 قبل از هرگونه پرداختی هستند .  (اختصاصی-عمومی)ای هزینه

به روز موظف به ثبت یا  1۰۴1های اجرایی تا بیستم اردیبهشت ماه سال دستگاه، قانون  (۲۴)تبصره  (الف)در اجرای بند - ۲

 .هستند (کارمند ایران)سامانه یکپارچه نظام اداری اطالعات کارکنان در  رسانی تمامی
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، نیروهای مسلح ، شرکتهای صنایع نظامیچگونگی ثبت اطالعات نیروی انسانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و  

منیت ا و دبیرخانه شورای عالی های آنو شرکتسازمان انرژی اتمی ایران ، حفاظت اطالعات قوه قضاییه  ،وزارت اطالعات

ر شیوه نامه د ها به تشخیص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بر اساس ساز و کار اجرایی تعیین شدهو سایر دستگاهملی 

اداری و استخدامی  و توسط سازمان های برنامه و بودجه کشور این قانون ( ماه پس از ابالغ2دو )حداکثر تا مستقلی که 

انجام  و دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه. تعیین می گردد  ،شودمی مذکور تدوینهای اجرایی اهکشور با همکاری دستگ

 ذیرد . انجام پ ) کارمند ایران(طریق سامانه یکپارچه نظام اداری امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده باید از 

ماز نامه ترویج و توسعه فرهنگ نو اجرای آیین فرهنگی، فعالیت های دینی  ،همانند قرآنی یهای مربوط به امورهزینه- 1ماده 

هزینه های مربوط به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت مطابق دستورالعمل  ، قانون (۱) تبصره )ز(مطابق آیین نامه اجرایی بند 

های مقاومت بسیج و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سالمت امور مانند پایگاه (  قانون و سایر3)تبصره )ل( اجرایی بند 

به نحوی که  ( (6( و )1)فصول  )به استثنایابالغی پرداخت شده خزانه به دستگاه اجرایی  ای کارکنان از محل اعتبارات هزینه

و  در سطح استان با سازمان مدیریت) ه با سازمان در قالب موافقتنام، ای وارد نشود های اصلی دستگاه خدشهبه انجام فعالیت

های دولتی مندرج در هزینه های فوق در شرکت.است  قابل پرداخت ۹۰۴۴در سقف عملکرد سال  ( برنامه ریزی استان ها

نوات و پاداش س (پرسنلی)های کارگزینی هزینه به استثنایصرفاً از محل هزینه های اداری و عمومی  ،قانون (1)پیوست شماره 

 .کارکنان و استهالک و در سقف تعیین شده قابل اجرا است 
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به کارگیری افراد جدید به صورت حق التدریس آزاد و یا عناوین مشابه هر شکل توسط اداره کل  ۹۰۴۹در سال - 6ماده 

 آموزش و پرورش استانها ممنوع است . 

بازنشستگان  برای عیدیاوالد و  ،مندیپرداخت کمک هزینه عائلهصندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به  - ۷ماده 

سایر  .داقدام نمای ،ای آنها قبالً کسر گردیده است های مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینههای اجرایی که هزینهدستگاه

های گاهو حوادث توسط دست حق بیمه عمر، کمک هزینه فوت  ،های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواجهزینه

تگان از جمله بازنشس ) سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری .شودربط پرداخت میاجرایی ذی

ت توسط سازمان بیمه سالم( ، صندوق مذکور که دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان به بخش غیر دولتی واگذار شده است 

ری توسط دستگاه بازنشستگی کشوپایه ایثارگران بازنشسته صندوق سهم بیمه شده بابت حق بیمه درمان  .شودایران پرداخت می

 .شودخت میاجرایی زمان اشتغال آنان پردا

مزایای یاد شده کماکان از محل منابع داخلی مربوط به شرکت قابل ، های دولتی در مورد بازنشستگان شرکت - 1تبصره  

 .مواردی که به موجب قانون توسط صندوق بازنشستگی مربوطه قابل پرداخت باشد  مگر در ، پرداخت است

های اجرایی مکلفند در حدود تکالیف قانونی نسبت به ارائه امکانات رفاهی دستگاه ،قانون برنامه (1۴)در اجرای ماده - ۲تبصره 

 .ام نمایندبه بازنشستگان و مستمری بگیران خود در سقف اعتبارات ابالغی مربوطه اقد
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 بزسمدیریت  ( سیستم ) از اعتبارات ابالغی را به منظور استقرار سامانه (%1) های اجرایی مجازند تا یک درصددستگاه -8ماده  

هزینه کنند و ، برنامه و آیین نامه اجرایی آن  قانون (18)ز( ماده )مطابق مفاد بند ، ها سازی مصرف انرژی در دستگاهو بهینه

 .ماه یکبار به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال نمایند ششموظفند گزارش عملکرد این موضوع را هر 

قانون برنامه که اعتبارات  (۲3)های اجرایی موضوع ماده تمام اختیارات دستگاه ،قانون (۲۴)ب( تبصره )به استناد بند  -3ماده  

به  دنکنند و دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می باشهای آن دریافت مییوستخود را از محل این قانون و پای هزینه 

قانون  (66)های مندرج در ماده یه و دستگاهئسازمان بازرسی کل کشور و حفاظت اطالعات قوه قضا ،استثنای وزارت اطالعات

 .جرا می شودوف االموق 1۰۴1محاسبات عمومی در سال 

سوی ز ا صرفاً بر اساس مجوز صادره ،های اجرایی مذکوردستگاه تمامبه کارگیری نیروی انسانی در  و استخدامهرگونه  

ن برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش بینی بار مالی در قانواز سازمان ییدیه أسازمان اداری و استخدامی کشور و اخذ ت

 .است

در احکام کارگزینی  یک ماه حقوق و مزایای مندرجحداکثر معادل  ۹۰۴۹های اجرایی می توانند در سال دستگاه -1۴ماده 

قانون  (۷)ماده )ث( و  )ت(را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی و با رعایت بندهای 

مل و کارکنان ت عاهیأ/ت مدیرهأاعضای هیبه  پاداش مذکورپرداخت یک ماه  .برنامه به عنوان پاداش پرداخت نمایند

های دولتی با رعایت قوانین و مقررات ها و بیمهبانک( ، تصریح نام و مستلزم ذکر اعم از شرکت های ) های دولتی شرکت

 و پس از تصویب مجامع عمومی یا شوراهای عالی آنها مجاز است .  قانون (۹1)تبصره  )و(بند  (2)جزء مربوط از جمله 
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نامه وافقتمطابق با م( پس از لحاظ هزینه های اجتناب ناپذیر و ضروری )  مستقیم و غیرمستقیمکمکهای رفاهی  -11ماده 

 .قابل پرداخت است ۹۰۴۴حداکثر معادل عملکرد بودجه سال  ،های دولتیها و شرکتبیمه ،ها مبادله شده و برای بانک

 و ساعتی و موارد موضوع ماده( مشخص  )مستقیم و غیر مستقیم به کارکنان قرارداد کار معین  رفاهی های کمک پرداخت

  .قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات ابالغی پرداخت شده خزانه و با رعایت مفاد موافقتنامه مجاز است  (1۲۰)

سقف  مستقیم و غیرمستقیم در های رفاهیسازمان مجاز است در موارد خاص نسبت به افزایش سقف کمک

  الغیه دستگاه اجرایی اقدام نماید.اعتبار اب

پیمانی و  ،هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان مشمول در دستگاه های اجرایی اعم از رسمی - 1تبصره 

 ه های اداری قابل پرداخت است . یید باالترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینأقراردادی با ت

انی که از خدمات مندکار ، ایاب و ذهاب ( ریال۹0۴.۴۴۴) هزارحداکثر یکصد و پنجاه کمک هزینه غذای روزانه - ۲تبصره 

 ریال( 2.۰۴۴.۴۴۴)هزار  چهارصدمیلیون و  دوحداکثر  ماهانهنمایند در تهران نمی استفاده  یسازمان (سرویس)حمل و نقل 

 ، ریال( ۹.0.۴.۴۴۴)هزار  پانصد و سیحداکثر یک میلیون و  ماهانه و باالترهزار نفر جمعیت  پانصدو در شهرهای دارای 

ثر ماهانه حداک، سال  ششاجرایی فاقد مهدکودک دولتی به ازای هر فرزند زیر  های برای زنان کارمند دستگاه مهد کودک

 قابل پرداخت است .  ریال( 2.۴۴۴.۴۴۴)میلیون دو 
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هزینه ایاب و ذهاب کارکنان خود را به شکل نقدی پرداخت  نددستگاه های اجرایی مستقر در کالنشهرها مجاز- 1تبصره 

یر های حمل و نقل شهری غکارکنان نسبت به قرارداد با شرکت (سرویس)برداری از خدمات حمل و نقل  نموده و یا برای بهره

پرداختی  هزینه ایاب و ذهاببیش از عملکرد  (%2۴)درصد  بیستحداکثر د توانف قرارداد مربوط می. سقدندولتی اقدام کن

 .باشد ۹۰۴۴ به کارکنان در سال

ولتی های دها و شرکتبیمه ،ها و کارکنان بانک هیأت مدیرهاعضای ، اعطای تسهیالت رفاهی به مدیرعامل ضوابط -۰تبصره 

انک ب ،توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی ،بر اساس دستورالعملی است که ظرف یک ماه پس از ابالغ این تصویب نامه

 مرکزی جمهوری اسالمی ایران و سازمان تهیه و ابالغ خواهد شد . 

مور أان مبه عنوکه نامه  ی اجرایی مشمول این تصویبهاموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاهأفوق العاده م -1۲ماده 

ا میزان ت ،ناچار به توقف شبانه هستند شوند ون محل خدمت خود اعزام میبرای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستا

ک پنجاهم ذ یمأخ و نسبت به مازاد به  یک بیست و پنجمنامه به مأخذ حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین این تصویب

 (13)ماده  ث()سایر موارد مطابق آیین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند . ابالغی دستگاه قابل پرداخت است در سقف اعتبار 

 قانون استخدام کشوری و اصالحات بعدی آن خواهد بود . 

 .از میزان مندرج در بند یاد شده قابل پرداخت است ( %1۴)درصد  پنجاهتنها  ،در صورت عدم توقف شبانه -1تبصره 
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بازگشایی راه و مرمت  ،ای که به سبب انجام وظایف خاص نگهداریکارمندان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده -۲تبصره 

وزه خارج از ح"از قید ، محل خود خدمت خود می باشند شهر موریت های مداوم در خارج از حریم أها موظف به انجام م

 . مربوط به آنها قابل پرداخت است العادهبا اعزام به مأموریت، فوقاین ماده مستثنی بوده و  (1)و تبصره  "شهرستان محل خدمت 

مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط  ماه بهریال در ( 1۴۴.۴۴۴)هزار سیصدپرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا  - 11ماده 

 .مجاز است از طرف ویبه تشخیص رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز  ،در دسترس باشندخاص باید به طور مستمر 

و مشابه آن برای طرح اختالف  ، هزینه کارشناسی هزینه دادرسیمحل تحت عناوین مختلف  وجه از هرپرداخت  -1۰ماده  

سسات ؤمیا ها های زیرمجموعه وزارتخانهسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختالفات دستگاهؤها و مبین وزارتخانه

 ، استاندارربط  ذی سسه مستقل دولتیؤمیا های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه های استانی و دستگاهدستگاه، مستقل دولتی 

مصوب  - قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (63)ماده  (8) جمهور و با رعایت تبصرهمعاونت حقوقی رئیس ومربوط 

و آیین نامه چگونگی رفع اختالف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه موضوع تصویب  - 118۴

نکفین از مستبا متخلفین از اجرای این حکم و  .شودحل و فصل می۲۷/1۲/1186ک مورخ  1۷11۴/ت۲1۲۷6۷نامه شماره 

 شود . رفتار می -11۷۲مصوب -ارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری هشده در چ دیا اجرای تصمیمات مراجع
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عضویت جمهوری اسالمی ایران و سهمیه تعهدات ساالنه آنها از محل حق سازمانها و مجامع بین المللی که  هرستف- 11ماده 

ایان خرداد تا پ ،شودربط پرداخت میهای اجرایی ذیعتبارات دستگاهاو  بینی شده در قانونپیش ردیف های مصوب

 .دولت در سازمانها و مجامع بین المللی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید عضویتبه پیشنهاد کمیته بررسی  1۰۴1

 ،جمهور مکلف است با همکاری کمیته بررسی عضویت دولت در سازمانها و مجامع بین المللیمعاونت حقوقی رئیس -تبصره 

سازمانها و مجامع بین المللی اقدام و بر اساس آن نسبت به  دردولت بازبینی حق عضویت نسبت به تهیه گزارش در خصوص 

 ماید . این تصویب نامه اقدام نیک ماه پس از ابالغ ه حداکثر تا سهمیه و تعهدات ساالن ،تدوین ضوابط پرداخت حق عضویت 

متمرکز  به صورتاست و  های اجرایی که اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای واحدهای استانی آنها ملیکلیه دستگاه -16ماده 

چه نظام سامانه یکپاردر موارد ثبتی با فهرست حقوق را مطابق  ، مکلفندشودداری کل کشور پرداخت میاز طریق خزانه

ال داری کل کشور ارس خزانهبه  ، ماهانه به تفکیک استاننامه  این تصویب (۰)ماده  (۲)موضوع بند  (کارمند ایران ) اداری

 .  کنند

مفاد  اجرایی مکلف به رعایتهای دستگاه  ،وری و زمینه سازی رشد تولید ملیدر راستای دستیابی به ارتقای بهره - 1۷ماده 

 د . نباشنامه اجرایی بند مذکور میمطابق آیین ارتقای بهره وریبینی اعتبار در برنامه قانون از جمله پیش( 18)تبصره بند )و( 

ر تغیی ،دستورالعمل ،بخشنامه،نامه صدور و اجرای هرگونه تصویب ،قانون (1۲)تبصره  (الف)بند  (6)در اجرای جزء  -18ماده 

قانون  (۲3)های اجرایی مشمول ماده های امنا و نظایر آن در دستگاهمشاغل و همچنین مصوبات هیئت طبقه بندی،تشکیالت 
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 -قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (1)های اجرایی مشمول ماده سازمان انرژی اتمی ایران و دستگاه و همچنینبرنامه 

ماده  )ج(بند  -1186مصوب -قانون مدیریت خدمات کشوری  (۷۰)منوط به رعایت ترتیبات مندرج در ماده  - 1131مصوب 

فاً توسط صر ارات مورد نیاز در قانون می باشد. مجوز مذکورمین اعتبأقانون برنامه و اخذ مجوز مکتوب سازمان مبنی بر ت (۷)

 شود .رئیس سازمان صادر می

ایر بهبود کمی و کیفی خدمات و نظ بهره وری، افزایش  ،ایجاد انگیزه ،به منظور تشویق و خاصپرداختهای قانونی  - 13ماده 

 (المی ایران و دیوان محاسبات کشورنظیر گمرک جمهوری اس ) های اجرایی دارای قانون پرداختآن بین کارکنان در دستگاه

گاه مقام دست یا باالترینچهارچوب دستورالعمل مصوب وزیر  درای درآمدهای اختصاصی سال جاری و از محل اعتبارات هزینه

 انجام است .  قابل ۹۰۴۴حداکثر معادل عملکرد سال ارچوب موافقتنامه و هدر چو اجرایی ذیربط 

 خود از محل اعتبارات خزانه بهای پرداخت شده حداکثر سه در هزار اعتبارات هزینه نداجرایی مکلف دستگاههای - ۲۴ماده 

را با هماهنگی و نظارت دبیرخانه شورای اطالع رسانی دولت برای اطالع رسانی ( ( 6( و )۰( ، )1)به جز فصول )  ابالغی مربوط 

ریزی ریت و برنامهان مدیسطح استان با سازم و دربا سازمان  متبادلهوردهای همان دستگاه اجرایی در قالب موافقتنامه تبلیغ  دستاو 

نه های اداری صرفاً از محل هزی ،قانون (.)شماره های دولتی مندرج در پیوست شرکتدر این حکم . استانها هزینه نمایند

عیین شده قابل در سقف تو و استهالک  کارکنانو پاداش سنوات  ( پرسنلی)های کارگزینی هزینه و عمومی به استثنای

 اجرا است . 
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ل ود را از محهای اجرایی استانی مکلفند پاداش پایان خدمت کارکنان خهای اجرایی و همچنین دستگاهدستگاه -۲1ماده 

ای و اعتبارات هزینه ای از محل جویی در اعتبارات هزینهفروش اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد و همچنین صرفه

 درآمد اختصاصی تامین و پرداخت نمایند . 

برای اجرای  رمایه ای استانیبینی اعتبار از محل اعتبارات تملک دارایی های سریزی و توسعه استان پیششورای برنامه- ۲۲ماده 

قانون برنامه به شکل وجوه اداره شده را در اولویت اقدامات خود  ( ۲۷)ماده ( الف )های تولید و اشتغال زایی موضوع بند پروژه

 قرار دهد . 

 – ۲1ماده 

های دارای مجوز کمیسیون به طرحمنحصر ،ای مندرج در قانون های سرمایههای تملک داراییاجرا و مبادله موافقتنامه طرح-1

 ( ، هپروژ ) یاتغییر عنوان طرح  ، اهداف کمیتغییر  .است تا پایان ماه خرداد ماه سال جاری (۲)قانون الحاق  ( ۲1)ماده 

 کور است . مذمستلزم کسب مجوز  اجرا نیزهای در حال تعداد پروژه در طرح

فوق الذکر ز اخذ مجو منجر به تغییر حجم عملیات طرح گردد، کهای باشد گونهبه در صورتی که تغییر عنوان طرح 

ام دارای مجوز است قابل انج و حجم قبلی کهعنوان طرح با امه اخذ این مجوز مبادله موافقتناست و تا زمان  الزامی

 .است 

به طرح ا ری را ابتدای سال جاهای سرمایهسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها موظفند اعتبارات تملک دارایی -۲

مازاد اعتبار  .اختصاص دهند ،که دارای تعهدات می باشند ۹۰۴۴مبادله شده در سال ( شهرستانی )استانی  (هایپروژهها )
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 (پروژه )کل (  از اعتبار%2۴) درصد حداقل بیست ای باشد کهجدید باید به گونه ( پروژه )شهرستان برای طرح ابالغی به 

جدید  ( پروژه طرح )اختصاص اعتبار برای .سال تجاوز ننماید ( .سه )از  (پروژه)برای سال اول تامین و طول عمر طرح 

 مجاز است. ( قانون۰)تبصره  بند )الف(( و ۲)قانون الحاق  (۲۷)در قالب ماده سقف فوق ،صرفاً بیش از 

، راییهای اجیا به کارکنان دستگاهای برای حقوق و مزاای سرمایههاعتبارات تملک دارایی از محلهرگونه پرداخت  -۲۰ماده  

 ممنوع است . ( قانون برنامه  (11)از جمله ماده نای موارد مقرر در قوانین مربوط )به استث

های اجرایی وانت داخلی توسط دستگاه یاخرید خودروی سواری  ممنوع است. خرید هرگونه خودرو سواری خارجی- ۲1ماده 

 .داد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات و در سقف اعتبار مجاز خواهد بودبه تعحداکثر 

الیحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل  (۲)یید کمیسیون موضوع ماده موارد استثنا پس از تأ -تبصره  

 به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید .  -1118مصوب -های زائد 

 سبحکه  ینوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهای ،ارچوب اعتبارات ابالغی مربوط سال جاریهدر چ- ۲6ماده 

 .مجاز خواهد بود ۹۰۴۴حداکثر معادل عملکرد سال ،د نایجاد می شو 1۰۴1ضرورت در سال 

ریزی و قانون و در اختیار شورای برنامه (1۴)بودجه استانی بر اساس جدول  مشمولهای اجرایی دستگاهحکم در اجرای این  

 توسعه استان است . 
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 – ۲۷ماده 

ر اولویت دمالی خارجی  -سسات پولیؤهای اجرایی از نهادها و مپرداخت اقساط سر رسید شده تسهیالت دریافتی دستگاه -1

در صورت عدم پرداخت تعهدات موضوع این ماده در سررسیدهای  است. ی هر دستگاه اجراییابالغ پرداخت از محل اعتبار

های اقتصادی و فنی ایران حسب مورد موظفند گذاری و کمکبانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران یا سازمان سرمایه ،مربوط 

 زمان نسبتساتا  ر اقتصادی و دارایی اعالم نمایدودر پایان ماه های مرداد و آبان به سازمان و وزارت امرا موارد فوق  فهرست

ت از ه برداشوزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت ب و به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی دارای بودجه عمومی

 اجرایی فاقد بودجه عمومی اقدام کنند . حساب های دستگاه 

ه ماده ها و موسسات اعتباری غیر بانکی از جملای اجرایی از بانکهپرداخت اقساط سررسید شده تسهیالت دریافتی دستگاه-۲

در اولویت پرداخت از محل  - 118۰مصوب -( 1)قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  (16)

 .  دهای خود درج نمایدر موافقتنامه این موضوع را دستگاه اجرایی مکلف است است. اعتبارات ابالغی هر دستگاه اجرایی

ها و بانک ،های دولتیهای اجرایی از جمله شرکتاحداث و خرید ساختمان های جدید اداری توسط دستگاه- ۲8ماده 

موجود و بازسازی  ساختمان های اداری ،تجمیعسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوریؤم

 ،تمرکززدایی و خروج از کالنشهرها بدون ایجاد بار مالی جدید ، های در حال تخریب بدون ایجاد بار مالی جدید  ساختمان
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قانون و حوادث  (1)های مصوب پیوست شماره در طرح و همچنین طرح های خرید یا احداثتبدیل استیجاری به دائمی 

 غیرمترقبه ممنوع است .

مان مدیریت ساز /این ماده با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور موارد استثنا از مفاد - 1تبصره 

 .یید سازمان به تصویب هیئت وزیران خواهد رسیدأریزی استانها و همچنین تو برنامه

یدیه پس از دریافت تایهای اجرایی تاریخی در مالکیت دولت و در اختیار دستگاه یا قدمتساختمان های با ارزش  - ۲تبصره  

ا گردشگری و صنایع دستی و ب،یا وزارت میراث فرهنگی و شرکت مادر تخصصی بازآفرینی شهری ایران  از حسب مورد

 کاربری مناسب مورد استفاده قرار می گیرد .  رعایت قوانین و مقررات مربوط با

 – ۲3ماده 

 اماکنقانون برنامه به استثنای  (۲3)های اجرایی موضوع ماده دستگاه،  قانون (۹1)تبصره  )ب(بند  (.)جزء در اجرای  -1

 ند:مکلف نظامی

و نماینده ولی ، متبردار  بهره ، عنوان مالکاموال تملیکی که به انفال و  ،تا پایان اردیبهشت ماه اطالعات اموال غیر منقول

 نمایند .  )سادا( ثبتهای اجرایی در اختیار دارند را در سامانه جامع اموال دستگاه دولت

های تعمیرات اساسی و  طرحپرداخت هرگونه اعتبارات از جمله ، قانون ۹1تبصره  بند )ب(  (.)استناد جزء به  – 1تبصره 

ها نگهداری و سایر هزینه ،هرگونه پرداخت برای تجهیز و همچنین 1۰۴1سال هزینه آب و برق در ، ماشین آالت و تجهیزات 
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دا ممنوع شده در سامانه سانهای دولتی برای موارد ثبت اعتبارات و منابع شرکتیا سایر منابع و  ، از محل درآمدهای اختصاصی

 است.ی ها به منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه عمومعدم اجرای این بند توسط کارکنان دستگاه است.

ازمان س، اجرایی دارای سامانه مرتبط با امالک و اراضی از جمله سازمان نقشه برداری کشور  هایدستگاه -2تبصره 

ناد و ، سازمان ثبت اسهای تابعه وزارت نیرو ها و سازمانشرکت، وزارت جهاد کشاورزی ، جغرافیایی نیروهای مسلح 

ادل اطالعات تب بهاری ها و شرکت پست جمهوری اسالمی ایران مکلف شهرد، سازمان ملی زمین و مسکن امالک کشور، 

 .توصیفی و مکان محور و نقشه رقومی اموال غیرمنقول دولتی با سامانه سادا هستند

ای از شمول ماشین آالت غیر عملیاتی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهم هزینه برای بازسازی و نوسازی انجا - 1تبصره 

 د . نسازی در سامانه سادا ثبت گردپس از انجام تعمیرات اساسی و آماده تامی گردد  مستثنی مذکورحکم 

های وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز به فروش اموال و دارایی ،قانون ۹1تبصره  )ب( بند  (2)در اجرای جزء  -2

اداری وکراسی بربه منظور کاهش .ن است غیرمنقول مازاد ثبت شده در سامانه سادا بدون رعایت تشریفات هیئت وزیرا

 مجوزهای صادره توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی برای فروش اموال فوق در سنوات گذشته تنفیذ می گردد . 

ت اطالعات های اجرایی بدون ثبمولد سازی و تغییر بهره بردار اموال غیرمنقول دولتی توسط دستگاه، فروش  - ۹تبصره 

 ممنوع است . در سامانه سادا 

وزارت صنعت معدن و تجارت و سازمان بورس اوراق بهادار مکلف به ارائه برخط اطالعات مربوط به نقل و  -2تبصره 

انتقال اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول دستگاههای اجرایی که از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

 به سامانه سادا هستند .  ،دپذیرو بورس کاالی ایران انجام می (ستاد)
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قانون  (۲1)پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی موظف است اطالعات مربوط به موضوع ماده  -1۴ماده 

در  ،داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول را با تأیید خزانه - 1183مصوب -رسیدگی به تخلفات رانندگی 

 ماه به سازمان اعالم کنند .  سهمقاطع زمانی 

 ند ابالغیههای اجرایی ملی موظفدستگاه -1166مصوب -قانون محاسبات عمومی کشور  (۷1)به استناد تبصره ماده  -11ماده 

نه خزا وملی را به سازمان  یاهای استانی تملک دارایی های سرمایه ای از محل درآمد اختصاصی به دستگاه ،ای اعتبارات هزینه

 داری کل کشور اعالم نمایند . 

های اجرایی مکلفند گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج قانون محاسبات عمومی کشور دستگاه (1۷)در اجرای ماده  -1۲ماده 

م تحقق احتمالی منابع ارسال داری کل کشور و سازمان با درج علل عدبه خزانه هرا هر ماه ( قانون1)در جدول شماره 

صحیح و به موقع منابع عمومی اجرایی در خصوص حصول های داری کل کشور موظف است عملکرد دستگاهنهخزا.کنند

 ت وزیران ارسال نماید . یأرا بررسی و گزارش های الزم را هر دو ماه یکبار به ه( درآمدها)

دستگاههای اجرایی موظفند گزارش عملکرد اجرای قراردادهای خود با سازمان  ،قانون (13)تبصره  )ل( در اجرای بند - 11ماده 

 هسمدیر مالی و باالترین مقام دستگاه اجرایی در فواصل زمانی  یاصدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران را با امضای ذیحساب 

 . تمنوط به ارائه گزارش عملکرد اس الذکر فوققراردادهای به و پرداخت اعتبار  تخصیصهرگونه . ماه به سازمان ارسال نمایند 
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 – 1۰ماده 

اعم از بسته  )فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ملی مقابله با کرونا  هایاجرای مصوبات ابالغی ستاد نددستگاه های اجرایی مکلف-1

های در اولویت برنامه ۹۰۴۹را در سال  اشتغال آفرینو دانش بنیان  ،و برنامه تولید ( هاها و پروژهطرح، ها برنامهها ، 

 ابالغی صوبآنها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و م اجرای اجرایی خود قرار داده و منابع الزم برای مدیریت و

 .قوانین و مقررات مربوط تامین کنند با رعایتو تسهیالت بانکی 

ای استانی های سرمایهاعتبارات تملک دارایی (%۹۴) درصد و توسعه استان مکلف است حداقل ده ریزیشورای برنامه-2

 .هدها اختصاص دها و شهرستانپروژه های دانش بنیان مولد و منجر به رشد اقتصادی در سطح استان طرح/را برای 

 ،باشند میکمیسیون های مجلس شورای اسالمی  گزارش عملکرد موظف بههای اجرایی که بر اساس قانون دستگاه - 11ماده  

ای ه، نسخربط  های ذیها به کمیسیونهای مربوط را در مهلت های مقرر تهیه و همزمان با ارسال این گزارشگزارش استالزم 

 است. معاونت امور مجلس رئیس جمهور مسئول نظارت بر حسن اجرای این ماده .گزارش را به سازمان ارسال کننداز 

اوراق مشارکت و صکوک  ،از جمله اسناد خزانه اسالمی هاسالمی منتشر شدبازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی  - 16 ماده

قانون محاسبات  (۲۰)داری کل کشور مجاز است با رعایت ماده باشد و خزانهاسالمی در اولویت تخصیص و پرداخت می

بت به نس (شورک خزانه داری کلاعالمی توسط  )مقرر موعددر صورت عدم دریافت تخصیص تا  تبصره آنعمومی کشور و 

 .  گرددمراحل بعدی تخصیص تسویه و در اقدام  قالب تنخواه گرداندر الغ مربوط تأمین و پرداخت مب
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 -1۷ماده 

با  های بانکی مرتبطحساب برخطبانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است امکان دسترسی و گزارش گیری  -1

رایی های اجاستانها و همچنین پرداخت به دستگاه معینداری کل کشور و نزد خزانه (ملی و استانی)های درآمد عمومی ردیف

وزارت امور اقتصادی و . ها را برای سازمان فراهم نماید استان و معینداری کل کشور از محل ردیف های قانون توسط خزانه

 موظف به همکاری است . ( داری کل کشور خزانه)دارایی 

تمهیدات الزم برای ثبت شناسه یکتای تضمین نامه های صادره از دولت  موظف استوری اسالمی ایران بانک مرکزی جمه -۲

سسات اعتباری غیر بانکی را در سامانه متمرکز اطالعات تسهیالت ؤها و متوسط بانک جدیدهنگام اعطای تسهیالت بانکی در 

 نماید .  فراهماستعالم برای سازمان  امکان ( اتخاذ وسمات )و تعهدات 

/ت 1۲1۷6دار دولت الکترونیک موضوع تصویب نامه شماره های اولویتپروژه /دستگاههای اجرایی متولی طرح- 18ماده 

دبیرخانه شورای پروژه های مذکور را هر سه ماه یکبار به /موظفند گزارش عملکرد طرح  ۴3/۴۲/113۷مورخ هـ  11۲81

 ارسال نمایند .  اجرایی فناوری اطالعات

وظفند به مد نمناطق محروم در قانون استفاده می نمایو ها تاهای اجرایی که از اعتبارات مرتبط با روسکلیه دستگاه- 13اده م

نت توسعه معاو بهرا هر سه ماه یکبار  اقداماتگزارش عملکرد  ،افزایی و هدایت صحیح اعتبارات و تسهیالت بانکیهم منظور

 روستایی و مناطق محروم کشور اعالم نماید . 
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سازمانها و مجامع بین المللی  حق عضویتشود کسری احتمالی ردیف های مربوط به سازمان اجازه داده می به -۰۴ماده 

ی مال -پولی سساتؤهای اجرایی از نهادها و مو همچنین تسهیالت دریافتی دستگاه( نامه این تصویب (11)موضوع ماده )

را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سقف بودجه کل کشور تامین  (  این تصویب نامه ۲۷ماده  (1)موضوع بند )خارجی 

 نماید . 

 ،و شرکتهای دولتی  ، مؤسساتسازمان ها ، شامل وزارتخانه ها ، برق و آب )هر یک از مشترکین دولتی گاز- ۰1ماده 

نسبت به موارد زیر  ۹۰۴۹در سال  ( مکلفنداستانداریها  ونیروهای مسلح  ،نهادهای انقالب اسالمی،  های وابسته به آنهاشرکت

  :اقدام نمایند 

 باشد .  ۹۰۴۴سال  مشابهمصرف هر مشترک حداکثر معادل متوسط مصرف در مدت  -۹

سرد سال به تناسب  هو چهار ماه عمل های کاهش مصرف برای هشت ماهه گرمابالغ و پیگیری اجرای دستورال ،تدوین  -۲

 واحدهای تابع . 

قانون اصالح الگوی مصرف انرژی  (11)تأمین و جایگزینی تجهیزات انرژی بر مورد نیاز خود مطابق آیین نامه اجرایی ماده  -1

حداقل و اصالحات بعدی آن صرفاً با تجهیزات دارای 16/۴1/1136مورخ هـ  1۰1۲۰/ ت 18618موضوع تصویب نامه شماره 

  (.B)برچسب انرژی 
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سازمان تبلیغات اسالمی و شهرداری ها و  ،سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی -۰

و نیرو  های نفتبا همکاری وزارتخانه، موظفند کل کشور استفاده می کنند ی که به نحوی از انحا از بودجه سایر رسانه های

 ح الگوی مصرف انرژی اقدام نمایند.فرهنگ سازی در مورد اصالنسبت به 

ا پایان خردادماه ت وع این ماده رابا همکاری سازمان الگوی مصرف مشترکین موض ندوزارتخانه های نفت و نیرو مکلف -0

 . ندو به تصویب هیئت وزیران برسانتدوین 

مصرف و همچنین اقدامات سال قبل و اقدامات سال جاری  های نیرو و نفت مکلف به ارائه گزارش عملکردوزارتخانه -6

 به هیات وزیران می باشند .  ۹۰۴۹مشترکین این ماده به ترتیب تا پایان مرداد ماه و بهمن ماه سال 

 1133مصوب  -ملی آمایش سرزمین سنداقدامات الزم را برای اجرای تکالیف مقرر در  ندهای اجرایی مکلفدستگاه- ۰۲ماده 

 عالی آمایش سرزمین به عمل آورده و گزارش عملکرد را در فواصل زمانی سه ماه به سازمان ارسال نمایند . شورای-

دستگاه های اجرایی ملی و استانی مسئول حسن اجرای این مصوبه  (مدیران امور مالی)و ذیحسابان رؤسا   -.۰ماده 

 هستند .

 

 « با آرزوی توفیقات روز افزون برای جامعه ارجمند ذیحسابان کشور»                                               

 فالحت کار ، حسابرس مسئول اداره نظارت مالیمونا  

 «اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان البرز»                                                                                       




