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 قاونن برنامه و وبدجه کشور
 های بعدیبا اصالحیه ۱۰/۱۲/۱۳۵۱مصوب 

 قاونن برنامه و وبدجه کشور ۳۰نامه تخصیص اعتبار وبدجه عمویم دولت موضوع ماده به انضمام آینی
 فصل اول. تعاریف

 :اصالحات مندرج در این قانون به قرار زیر استتعریف  .۱ماده 

 .، برنامه و بودجه استسازمان. منظور از سازمان. ۱بند 

 تر بعنواناقتصادی و اجتماعی برای یک دوره دهساله یا طوالنی ایست که ضمن آن توسعهبرنامه دراز مدت. منظور برنامه. ۲بند 
 .شودنی میراهنمای برنامه ریزی های پنج ساله پیش بی

 رسد و ضمن آنمدت پنج سال تنظیم و به تصویب مجلسین می برنامه عمرانی پنجساله. منظور برنامه جامعی است که برای. ۳بند 
 شود. در این برنامه کلیه منابع مالی دولت و همچنینهدفها و سیاستهای توسعه اقتصادی و اجتماعی طی همان مدت مشخص می

 گردد از یک طرف و اعتبارات جاری و عمرانیعملیات عمرانی می کتهای دولتی و بخش خصوصی صرفمنابعی که از طرف شر 
 .گرددهای دولتی و بخش خصوصی از طرف دیگر جهت وصول به هدفهای مذکور پیش بینی میهای عمرانی شرکتدولت و هزینه

االنه تنظیم و همراه بودجه کل کشور تقدیم مجلس شورای س برنامه ساالنه. منظور برنامه عملیات اجرایی دولت است که. ۴بند 
عمرانی پنج ساله هدفهای مشخص و عملیات اجرایی  گردد و ضمن آن در قالب هدفها و سیاستهای مندرج در برنامهمی ملی

 .شودساالنه هردستگاه اجرایی با اعتبار مربوط تعیین می

اجرای برنامه ساالنه منابع مالی الزم پیش بینی و اعتبارات جاری  در آن برایبودجه عمومی دولت. منظور بودجه است که . ۵بند 
 .شودوعمرانی دستگاههای اجرایی تعیین می

 پنجساله به صورت کلی و در بودجه عمومی دولت به تفکیک اعتبارات جاری. منظور اعتباراتی است که در برنامه عمرانی. ۶بند 
 .شودسطح فعالیتهای اقتصادی واجتماعی دولت پیش بینی می و همچنین هزینه نگهداشت های جاری دولتجهت تامین هزینه

تفکیک  عمرانی پنجساله به صورت کلی و در بودجه عمومی دولت به اعتبارات عمرانی. منظور اعتباراتی است که در برنامه. ۷بند 
های اقتصادی و های جاری مربوط به برنامههزینه( همچنین توسعه جهت اجرای طرحهای عمرانی )اعتبارات عمرانی ثابت

 .شود( پیش بینی میاجتماعی دولت )اعتبارات عمرانی غیرثابت
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 عمرانی دستگاههای اجرایی است که در برنامه ساالنه مشخص عملیات اجرایی. منظور فعالیتهای اجرایی و طرحهای. ۸بند 
 .گرددمی

است که برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه ساالنه  و خدمات مشخصی عملیات سلسله فعالیت جاری. منظور یک. ۹بند 
 .گرددشود و هزینه آن از محل اعتبارات جاری تامین میاجرا می طی یک سال

طرح عمرانی. منظور مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا . ۱۰بند 
 شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه عمرانیسط دستگاه اجرایی انجام میاجتماعی که تو

گردد و تمام وابسته در دوره مطالعه و اجرا و یا مطالعات اجرا می های غیرثابتپنجساله به صورت سرمایه گذاری ثابت شامل هزینه
شود و به سه نوع انتفاعی و غیرانتفاعی و مطالعاتی می حل اعتبارات عمرانی تامینهای اجرای آن از میا قسمتی از هزینه

 :گرددمیتقسیم
جاری  های: منظور طرحی است که در مدت معقولی پس از شروع به بهره برداری عالوه بر تامین هزینهالف. طرح عمرانی انتفاعی

 .را نیز عاید نماید دولتو استهالک سرمایه سود متناسبی به تبعیت از سیاست 
های رفاه اجتماعی و عملیات زیر بنایی و یا احداث برنامه : منظور طرحی است که برای انجامب. طرح عمرانی غیر انتفاعی

 .باشداصلی آن حصول درآمد نمی گردد و هدفو تاسیسات جهت تسهیل کلیه وظایف دولت اجرا می ساختمان
سازمان و یا سایر دستگاههای اجرایی با موسسات علمی و یا  رحی است که بر اساس قرارداد بینمنظور ط :پ. طرح مطالعاتی

 .گرددمطالعاتی متخصص برای بررسی خاصی اجراء می

، شهرداری ، استانداری یا فرمانداری کل، نیروها و سازمانهای تابعه ارتش شاهنشاهی: منظور وزارتخانهدستگاه اجرایی. ۱۱بند 
، موسسه عمومی عام المنفعه و ، شرکت دولتیدولت ، موسسه وابسته به، موسسه دولتیوموسسه وابسته به شهرداری

 .بشود اعتباری تخصصی است که عهده دار اجرای قسمتی از برنامه ساالنهموسسه

 مرانی طبق قوانین و مقررات مربوطپس از اجرا و تکمیل طرح ع دستگاه مسؤول بهره برداری. منظور دستگاهی است که. ۱۲بند 
است همان دستگاه اجرا کننده طرح و یا دستگاه دیگری  گردد. این دستگاه ممکنموظف به بهره برداری و نگهداری از آن می

 .باشد

 .تعاریف مندرج در قانون محاسبات عمومی خواهد بود اصطالحاتی که در این قانون تعریف نشده است طبق. ۱۳بند 

 وم. شورای اقتصادفصل د

به منظور هدایت و هم آهنگ کردن امور اقتصادی کشور شورایی مرکب از وزیران به شرح زیر و رئیس کل بانک مرکزی  .۲ماده 
 :شودبه ریاست نخست وزیر به نام شورای اقتصاد تشکیل می ایران

 .وزیر دارایی
 .وزیر اقتصاد
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 .وزیر کار و امور اجتماعی
 .نابع طبیعیوزیر کشاورزی و م

 .وزیر تعاون و امور روستاها
 .وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه بودجه

 .یکی از وزیران مشاور به انتخاب نخست وزیر
 .خواهند کرد در جلسات شورا بر حسب ضرورت سایر وزیران نیز شرکت

 :شورای اقتصاد وظایف زیر را عهده دار خواهد بود .۳ماده 
 .های عمرانی کشوربرنامهتعیین هدفهای کلی  .۱
 .طرح در هیأت وزیرانها و سیاستهای اقتصادی و اجتماعی جهتبررسی خط مشی .۲
 .وزیران های عمرانی جهت طرح در هیأتاظهار نظر نسبت به برنامه .۳
 .تعیین خط مشی تنظیم بودجه کل کشور .۴
 .بررسی بودجه کل کشور برای طرح در هیأت وزیران .۵
 تصمیم درباره مسائلی که مسؤوالن دستگاههای اجرایی در زمینه اجرای طرحها و فعالیتها با آن مواجه و در شورا مطرح اتخاذ .۶

 .نمایندمی
تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اعطای وام ازمحل اعتبارات عمرانی به موسسات دولتی و شرکتهای دولتی وسایر  .۷

 .دارایی و سازمان داریها به پیشنهاد وزارتموسسات در بخش عمومی و شهر 
 تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اعطای وام و یا مشارکت دولت در سرمایه گذاری موسسات خصوصی از طریق .۸

 .بانکها و موسسات اعتباری تخصصی به پیشنهاد وزارت دارایی وسازمان
، داراییای مرکب از نمایندگان وزارتذ وام و اعتبارات خارجی که توسط کمیتهتصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اخ .۹

 .وزارت اقتصاد و سازمان و بانک مرکزی ایران تنظیم و پیشنهاد خواهد شد
 توسطهای عمرانی پنجساله که اجرای این قانون و قوانین برنامه ها و مقررات مربوط بهبررسی و اظهارنظر نسبت به آیین نامه .۱۰

 .شود جهت طرح و تصویب در هیأت وزیرانسازمان تهیه می
است از تاریخ اجرای این قانون به عهده شورای اقتصاد خواهد  وظایفی که در سایر قوانین به هیأت عالی برنامه محول گردیده .۱۱
 .بود

 .وظیفه دبیرخانه شورای اقتصاد را سازمان عهده دارخواهد بود .تبصره

 زمان برنامه و بودجهفصل سوم. سا

شود و رئیس آن سمت وزیر مشاور را داراخواهد سازمان برنامه و بودجه موسسه دولتی است که زیر نظرنخست وزیر اداره می .۴ماده 
 .بود
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 :بودجه و نظارت به قرار زیر است ، تنظیمریزیوظایف و اختیارات سازمان در زمینه برنامه .۵ماده 
 .بررسیهای اقتصادی و اجتماعی به منظور برنامه ریزی و تنظیم بودجه و تهیه گزارشهای اقتصادی واجتماعیانجام مطالعات و  .۱
 .تهیه برنامه دراز مدت با تبادل نظر با دستگاههای اجرایی و تسلیم آن به شورای اقتصاد .۲
 .تهیه برنامه عمرانی پنجساله طبق فصل چهارم این قانون .۳
 .شورای اقتصادها و سیاستهای مربوط به بودجه کل کشور بهپیشنهاد خط مشی .۴
 .تهیه و تنظیم بودجه کل کشور .۵
 .مفاد فصل نهم این قانون ها و پیشرفت ساالنه آنها طبقنظارت مستمر بر اجرای برنامه .۶
 .های آماری کشورهم آهنگ نمودن روشها و برنامه .۷
 .دستگاههای اجرایی کشوری و گزارش آن به نخست وزیرارزشیابی کارآیی و عملکرد در  .۸
 .بررسی گزارشها و مسائلی که باید در شورای اقتصاد مطرح شود .۹

شوند ومشمول نخست وزیر به موجب فرمان همایونی منصوب میمعاونان سازمان به پیشنهاد رئیس سازمان و موافقت .۶ماده 
 .باشندها میمقررات مربوط به معاونان وزارتخانه

 های پنجسالهفصل چهارم. تهیه برنامه

برنامه دوره بعد را بر اساس پیشنهادهای دستگاههای  سازمان باید قبل از پایان هر دوره برنامه عمرانی پنجساله .۷ماده 
از بررسی و تایید برای  ا پست نماید تسلیم اقتصاد شورای به و تهیه ها اولویت گرفتن نظر در با آنها تلفیق و خود ومطالعات  اجرایی

 .طرح درهیأت وزیران ارسال دارد

 .الیحه برنامه دوره بعد را جهت تصویب به مجلس تقدیم نماید دولت باید حداقل شش ماه قبل از پایان هر دوره برنامه .۸ماده 

وط در قالب برنامه عمرانی نوع و حجم عملیات و اعتبارات مرب های کلی عملیات اجرایی بخشهای مختلف شاملبرنامه .۹ماده 
 .فوق به تصویب کمیسیونهای برنامه مجلسین خواهد رسید

های عمرانی و ایجاد هماهنگی در عملیات دستگاههای اجرایی و همچنین ایجاد به منظور تبادل نظر در تهیه برنامه .۱۰ماده 
 هایی به، کمیتهمناطق مختلف کشور سازمانها با احتیاجات برنامه هماهنگی بین موسسات عمومی و بخش خصوصی و تطبیق

 .خواهد داد های مشترک برنامه ریزی با دستگاههای اجرایی تشکیلنام کمیته

 : بودجه کل کشورفصل پنجم

 .شودو با رعایت این قانون تهیه می بودجه کل کشور طبق مقررات قانون محاسبات عمومی .۱۱ماده 

همراه با اعتبارات جاری دستگاههای اجرایی در بودجه کل کشور  های اجراییدر قالب برنامه اعتبارات طرحهای عمرانی .۱۲ماده 
 .گرددمنظور و برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم می
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سال بعد خود را همراه با اعتبارات جاری و عمرانی مورد نیاز  کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند برنامه ساالنه و بودجه .۱۳ماده 
 .دستورالعمل تهیه بودجه به سازمان ارسال دارند بقط

عمرانی پیشنهادی دستگاههای وابسته به هر یک از  بودجه و برنامه ساالنه شامل فعالیتهای جاری و طرحهای .۱۴ماده 
مسؤول دستگاه رسیده ها باید قبل از ارسال به سازمان بر حسب مورد به تایید وزیر مربوط یا مجمع عمومی و یا باالترین وزارتخانه

 .باشد

ای دارد ساالنه در بودجه کل کشور کل که جنبه ناحیه اعتبارات طرحهای عمرانی مربوط به هر استان و فرمانداری .۱۵ماده 
کل گذاشته خواهد شد تا طبق برنامه ساالنه به مصرف  عنوان خاص منظور و در اختیار هر یک از استانداران یا فرماندارانتحت

 .برسانند

 این قانون و نظرات ۷های عمرانی موضوع این ماده را سازمان و دستگاههای اجرایی ذیربط با توجه به ماده برنامه .۱تبصره 
نمایندگان مجلسین در مناطق مربوط و نمایندگان انجمنهای استان و شهرستان و استانداران و فرمانداران کل و فرمانداران تهیه 

 .نمایدمی

و اجرای طرحهای عمرانی موضوع این ماده را شامل نحوه  سازمان موظف است آیین نامه مربوط به تهیه و تنظیم .۲تبصره 
ها به استانداران و فرمانداران کل و همکاری با آنها و انجمنهای استان و شهرستان و تفویض اختیار از طرف وزارتخانه مشارکت

 .به هیأت وزیران تسلیم نماید آن را تهیه و جهت تصویب نظارت بر اجرای

 های کلدولت به تدریج مقدمات استانی کردن آن قسمت از اعتبارات جاری را که قابل تفکیک به استانها و فرمانداری .۱۶ماده 
 جه کلاعتبارات مزبور به تفکیک هر استان و فرمانداری کل در بود باشد فراهم خواهد نمود به نحوی که تا پایان برنامه پنجممی

 .کشور منعکس شود

به منظور تلفیق و هماهنگ نمودن سرمایه گذاری دربخش دولتی شرکتهای دولتی که از محل منابع داخلی خود اقدام  .۱۷ماده 
 نمایند و کل مبلغ سرمایه گذاریسرمایه گذاری جهت احداث ساختمان یا ایجاد تسهیالت و تجهیزات جدید و یا توسعه می به

کند مکلفند هر سال در موقع تنظیم بودجه کل ریال تجاوز می از محل منابع مالی داخلی خود مجموعًا از پنجاه میلیون ساالنه آنها
 .کشور رنامه سرمایه گذاری سال خود را جهت تلفیق و هماهنگ نمودن با سایر عملیات عمرانی دولت به سازمان ارسال نمایند

 .و نظر خود را جهت تایید در شورای اقتصاد مطرح خواهد نمود برنامه پیشنهادی شرکت را سازمان بررسی
ها سهام یا بعنوان دیگر در مجامع عمومی و یا شوراهای شرکت وزراء و سایر مقامات که از طرف دولت به سمت نماینده صاحبان

 .دستگاه رعایت نمایند عضویت دارند موظفند نظر شورای اقتصاد را در تصویب بودجه

های الزم و تلفیق وهماهنگ نمودن پیشنهادهای دستگاههای اجرایی در مورد فعالیتهای سازمان پس از انجام رسیدگی .۱۸ماده 
 .قانون محاسبات عمومی تنظیم خواهد نمود ۲۶جاری و طرحهای عمرانی الیحه بودجه کل کشور را با رعایت ماده 

 .اجرایی جهت اجرا ابالغ خواهد شد بودجه مصوب از طرف نخست وزیر به کلیه دستگاههای .۱۹ماده 
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در اجرای بودجه دستگاه اجرایی مکلف است بر اساس شرح فعالیتها و طرحها که بین دستگاه و سازمان مورد توافق واقع شده 
 .است در حدود اعتبارات مصوب عمل نماید

کند اعتبار مورد نیاز تا پایان کار به تفکیک میمالی تجاوز  در مورد طرحهای عمرانی که مدت اجرای آنها از یکسال .۲۰ماده 
رسد و دستگاه گردد تعیین و همراه با بودجه کل کشور به تصویب میساالنه در بودجه اولین سالی که طرح مزبور در آن منظور می

 .باشدیاعتبارات ساالنه تفکیک شده م مجاز به تامین اعتبار و تعهد درباره کلیه مبلغ طرح با رعایت اجرایی

آنها از دوره برنامه عمرانی پنجساله تجاوز نماید نیز قابل اجراخواهد  روش فوق در مورد طرحهای عمرانی که مدت اجرای .۱تبصره 
 .بود

 هرگاه در مورد برخی از طرحها تعیین مبلغ اعتبار مورد نیاز برای تکمیل طرح در سالهای بعد در موقع تهیه پیشنهادهای .۲تبصره 
رسد و سال از طرف دستگاه اجرایی مقدور نباشد تغییر طرح و برنامه اجرایی به تصویب کمیسیونهای برنامه مجلسین می بودجه

بودجه مجلس شورای ملی است و قبول هرگونه تعهد مالی از  تامین اعتبار و اصالح و تغییر بودجه موکول به تصویب کمیسیون
 .موکول به تحصیل این مجوزخواهد بوددستگاههای اجرایی برای سالهای بعد  طرف

 فصل ششم. اجرای طرحهای عمرانی

اجرایی است و اجرای طرحهای عمرانی از نظر مقررات  مسؤولیت تهیه و اجرای طرحهای عمرانی با دستگاههای .۲۱ماده 
 .د بودعمومی دولت خواه و مالی و معامالتی تابع مفاد این قانون و سایر قوانین و مقررات استخدامی

 ۱۳۵۹قانون بودجه سال  ۴۳ملغی طبق تبصره  .تبصره

 تشخیص صالحیت و طبقه بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران توسط سازمان بر اساس آیین نامه مصوب هیأت وزیران .۲۲ماده 
 .صورت خواهد گرفت

 آیین نامه مصوب هیأت وزیران توسط دستگاهمناقصه بر اساس  ارجاع کار به مهندسین مشاور و پیمانکاران و روش تعیین برنده
 .گیرداجرایی انجام می

ارجاع کار از طرف دستگاه اجرایی به موسسات علمی و یا تخصصی جهت اجرای طرحهای مطالعاتی همچنین انعقاد  .تبصره
 .قرارداد مربوط با تایید سازمان خواهد بود

اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای  و همچنینسازمان برای تعیین معیارها و استانداردها  .۲۳ماده 
نماید و دستورالعمل الزم به دستگاههای اجرایی ابالغ می ای تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران بر اساس آنآیین نامه عمرانی

 .باشنددستگاههای اجرایی موظف به رعایت آن می

 فصل هفتم. منابع مالی
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 های ساالنه از محل درآمد نفت و مشتقات آنعمرانی و برنامه ع مالی دولت جهت اجرای عملیات هر برنامهمناب .۲۴ماده 
باشد و وجوه مربوط درخزانه های مستقیم و غیر مستقیم و سایر درآمدهای دولت و نیز وامها و اعتبارات داخلی و خارجی میمالیات

تصویب  عمرانی از منابع مالی مذکور ضمن قانون همان برنامه تعیین و به ر هر برنامهمتمرکز خواهد شد. میزان و نحوه تامین اعتبا
 .خواهد رسید

ارج با تضمین خ از خدمات و کاال خرید و قرضه  انتشار اوراق میزان وامها و اعتبارات خارجی به صورت نقد یا از طریق .۲۵ماده 
شود طبق قانون هر دوره برنامه عمرانی تحصیل میقسمتی از هزینه طرحهایوامها و اعتبارات مذکور که جهت تامین تمام یا 

گردد و میزان وامها و اعتبارات که تحت عناوین فوق طی هر دوره برنامه عمرانی جهت تحصیل و یا عمرانی تعیین و مشخص می
 .برنامه عمرانی همان دوره تجاوز نمایدونشود نباید از کل مبلغ تعیین شده در قاننامه یا قرارداد منعقد میتضمین آن موافقت

گردد و وزارت دارایی به نمایندگی از طرف دولت مجاز است امور مربوط به وامها و اعتبارات خارجی در وزارت دارایی متمرکز می
 قراردادها و هنمود اقدام اعتبارات و وامها تحصیل به نسبت  این قانون در حد میزان تعیین شده فوق ۳ماده  ۹بارعایت بند 

 .نماید امضاء را مربوط هاینامهوموافقت

 .وزارت دارایی مکلف است ظرف یکماه پس از انعقاد هر قرارداد گزارش آن را به مجلسین تقدیم نماید

 مجلسینگردد پس از تصویب کمیسیونهای دارایی قراردادهایی که برای تحصیل وام از دولتهای خارجی با آنها منعقد می .۱تبصره 
 .قابل اجرا خواهد بود

خواهد  انجام مذاکرات مربوط به تحصیل وام و یا اعتبار مشترکًا توسط دستگاه اجرایی مربوط و وزارت دارایی صورت .۲تبصره 
 .گرفت

 .نمایدمیزان استفاده از منابع مالی خارجی در هر سال نباید ازمبلغ کل پیش بینی شده در بودجه همان سال تجاوز  .۳تبصره 

 .لغو گردیده ۱۳۵۹سال  قانون بودجه. ۴۴طبق تبصره . ۲۶و تبصره ماده  ۲۷و  ۲۶مواد 

 فصل هشتم. تعهد و پرداخت اعتبار عمرانی وجاری

 این قانون بر اساس قانون محاسبات ۲۱عمرانی با توجه به ماده تعهد و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای طرحهای .۲۸ماده 
. متخلفین از حکم این ماده همچنین اشخاصی که در اجرای طرحهای بودجه کل کشور صورت خواهد گرفت عمومی و قانون

بدون تامین اعتبار مبادرت به صدور دستور یا امضای سند یا قرارداد یا قولنامه و نظایر آن که دینی بر ذمه دولت ایجاد کند  عمرانی
 .قانون محاسبات عمومی خواهند بود ۸۵بنمایند مشمول مجازات مقرر در ماده 

عهده دار پرداخت اعتبارات مصوب بودجه کل کشور اعم از تاریخ شروع برنامه پنجم عمرانی کشور وزارت دارایی .۲۹ماده 
و  های عمرانی گذشته خواهد بود. تعیینناشی از اجرای برنامه ازاعتبارات جاری و عمرانی و نیز پرداخت بدهیها و وصول مطالبات
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 . سازمان اعتبار الزم برای پرداختگذشته به عهده سازمان است های عمرانیتشخیص بدهیها و مطالبات ناشی از اجرای برنامه
 .های گذشته را هر سال در بودجه کل کشور منظور خواهد کردبدهیهای مربوط به برنامه

رسد بر اساس گزارشهای اجرایی بودجه به تصویب می دولت کلیه اعتبارات جاری و عمرانی که در بودجه عمومی .۳۰ماده 
 شود. نحوهای مرکب ازنمایندگان وزارت دارایی و سازمان تخصیص داده میهای معین شده توسط کمیتهوپیشرفت عملیات در دوره

 دارایی و سازمان به تصویبخواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت  اینامههای آن به موجب آیینتخصیص اعتبارات فوق الذکر و دوره
 .رسدهیأت وزیران می

های بانکی وغیر بانکی مربوط به وامها و باز پرداخت اقساط اصل وام و پرداخت بهره و نیز کارمزد و سایر هزینه .۳۱ماده 
نه طرحهای عمرانی های عمرانی و یا سایرقوانین به منظور تامین و پراخت هزیخارجی که طبق قوانین و مقررات برنامهاعتبارات

 .ها نیاز به کسب مجوز جداگانه نخواهد داشتباشد و انجام این پرداختاخذ شده و خواهد شد بعهده وزارت دارایی می

 .کل کشور منظور خواهد کرد سازمان همه ساله اعتبار الزم جهت انجام این پرداختها را در بودجه

طرحهای عمرانی انتفاعی به دستگاههای اجرایی مربوط پرداخت  ت اجرایوجوهی که از محل اعتبارات عمرانی جه .۳۲ماده 
 .شود به صورت وام خواهد بودمی

کند مکلف است اصل و بهره متعلق را طبق قراداد منعقده با وزارت دارایی در سررسید دستگاهی که بدین ترتیب وام دریافت می
 .مقرربه خزانه بپردازد

شود شورای اقتصاد دولتی و مؤسسات وابسته به دولت اجرا می هایحهای انتفاعی که توسط شرکتدر مورد برخی از طر  .۳۳ماده 
اعطاء  تواند به پیشنهاد سازمان اجازه دهد حداکثر تا پنجاه درصد ازاعتبار الزم برای اجرای طرح انتفاعی به صورت بالعوضمی

 .شود

 فصل نهم. نظارت

عمرانی که هزینه آن از محل اعتبارات جاری و عمرانی دولت اجرای فعالیتها و طرحهای سازمان موظف است در مورد .۳۴ماده 
حاصله با هدفها و سیاستهای تعیین شده در قوانین برنامه  شود به منظور ارزشیابی و از نظر مطابقت عملیات و نتایجمی تأمین

مقایسه پیشرفت کار با جدولهای زمانی فعالیتهای جاری و ها و مشخصات طرحها وعمرانی و قوانین بودجه کل کشور دستورالعمل
تمر از عملیات طرحهای و فعالیتهای دستگاههای اجرایی عمرانی مربوط نظارت کند و برای انجام این منظور به طور مس طرحهای

 .حاصل از آن بگذارد بازدید وبازرسی کند و دستگاه اجرایی را مرتبًا در جریان نظارت و نتایج

 جاری و طرحهای عمرانی مراقبت دائم به عمل آورده و منظمًا به دستگاههای اجرایی موظفند در پیشرفت فعالیتهای .۳۵ه ماد
 سازمان تسلیم نمایند و کلیه تسهیالت و همکاری الزم برای نظارت شود اطالعات الزم را بهترتیبی که از طرف سازمان تعیین می

 .فراهم سازند جرای فعالیتها و طرحها از هر حیثو ارزشیابی سازمان بر نتایج ا
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کنند وزارت دارایی در فواصل زمانی منظم صورت کاملی از مبالغی که ذیحسابان از محل اعتبارات عمرانی پرداخت می .۳۶ماده 
 .نمایدسازمان ارسال می شود تهیه و بهطبق روشی که بین وزارت دارایی و سازمان توافق می

نخست  عملیات عمرانی و بودجه کل کشور را به شرح زیر تنظیم و به مان موظف است گزارشهای مربوط به پیشرفتساز .۳۷ماده 
 :وزیر تسلیم نماید

 طرحها و فعالیتها با توجه به پرداختهای انجام شده و همچنین گزارش ششماهه حاوی پیشرفت عملیات و مشکالت اجرای .۱
 .شکالتپیشنهادهای مشخص جهت رفع این م

 .بینی وضع سال جاری و سال بعدکشور در سال گذشته و پیش گزارش اقتصادی ساالنه شامل تجزیه و تحلیل وضع اقتصادی .۲

سازمان  گزارش مزبور باید با همکاری وزارت دارایی. وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایران منتهی تا پایان شهریور ماه هر سال توسط
 .ودبه نخست وزیر تسلیم ش

های عمرانی پرداخت ای از هزینهگزارش جامع درباره عملیات انجام شده و کارهای ناتمام در هر دوره برنامه به انضمام خالصه .۳
 .حداکثر تا ششماه پس از پایان هر دوره برنامه شده

قق هدفهای برنامه بوده و پیوست به ارزشیابی عملیات و تح گزارش مربوط به هر دوره برنامه باید حاوی اظهار نظر صریح نسبت
 .شود جامع عملکرد هر دوره برنامه توسط نخست وزیر به مجلسین تقدیمگزارش

دارند از مالی خود را از محل بودجه عمومی دریافت می دستگاههای اجرایی که بیش از بیست و پنج درصد منابع .۳۸ماده 
و درباره آنها نظارت طبق  باشندمی دستمزد و  شورای حقوق رعایت تصمیماتنظرپرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود موظف به 

 .مفاد این فصل به عمل خواهد آمد

 فصل دهم. مقررات مختلف

 در مورد معامالت مربوط به طرحهای عمرانی چنانچه 1349قانون محاسبات عمومی مصوب دی ۷۱در اجرای ماده  .۳۹ماده 
کمیسیون سه نفری و با تایید وزیر یا مسؤول دستگاه اجرایی  ون ریال باشد انجام معامله پس از تصویبمیلی ۱۰معامله بیش از  مبلغ

نفری به پیشنهاد وزیر  ۳میلیون باشد موکول به آنست که تصمیم هیأت  ۲۰۰شود و در صورتی که مبلغ معامله متجاوز از می عملی
 .سدیامسؤول دستگاه اجرایی به تصویب شورای اقتصاد بر 

 آید به حساب اموال و دارایی دستگاهعمرانی انتفاعی به وجود می هایی که پس از اجرای طرحهایکلیه اموال و دارایی .۴۰ماده 
 .مسؤول بهره برداری طرح منظور خواهد شد

آید متعلق به دولت است وحفظ غیرانتفاعی و مطالعاتی به وجود می کلیه ابنیه تاسیسات و اموالی که در اثر اجرای طرحهای عمرانی
برداری است که ابنیه و تأسیسات و اموال مزبور را در اختیاردارد. استفاده بهره و حراست آنها با دستگاه اجرایی و یا دستگاه مسؤول
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دولت مشخص  ناشی از بهره برداری از این نوع ابنیه و تأسیسات و اموال توسط استفاده از اموال مزبور و یا درآمدهای یا واگذاری حق
 .خواهد شد

تواند طبق ضوابطی که از طرف سازمان پیشنهادخواهد شد مالکیت زمین و تأسیسات طرحهای عمرانی هیأت وزیران می
 .لمنفعه مجری طرح واگذار نمایدرا به مؤسسات عمومی عام اغیرانتفاعی

مؤسسات مزبور حق واگذاری زمین و تأسیسات مورد انتقال راندارند و در صورتی که به جهتی از جهات مؤسسه منحل گردد و 
 .واگذاری به دولت اعاده خواهدگردیدیاانجام خدمات عام المنفعه خود را متوقف سازد مالکیت اموال

محول  ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی به عهده وزارت داراییوزارتخانه قانون امور حسابرسی کلیه از تاریخ اجرای این .۴۱ماده 
انجام دهد به منظور انجام وظایف حسابرسی که طبق این قانون و قانون  شود که بوسیله حسابرسان خود یا حسابداران رسمیمی

 29/9/1350رسی وزارت آب و برق نیز که اساسنامه آن در تاریخ حساب محاسبات عمومی بعهده وزارت دارایی محول است شرکت
صاحب سهام  وابسته به وزارت دارایی خواهد بود و وزیر دارایی بعنوان نماینده به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین رسیده است

دارایی و  زبور به پیشنهاد وزارتشود. هرگونه تغییر و اصالح دیگر در مواد اساسنامه شرکت مدرمجمع عمومی شرکت تعیین می
 .خواهد آمد تصویب کمیسیونهای دارایی و استخدام مجلسین به عمل

شود و مجمع عمومی آن مرکب از به وزارت اقتصاد می از تاریخ اجرای این قانون بانک اعتبارات صنعتی وابسته .۴۲ماده 
 .اهد بود. وزیر اقتصاد ریاست مجمع عمومی را به عهده خواهد داشت، رئیس سازمان برنامه و بودجه خو وزیراقتصاد، وزیر دارایی

 مدیرعامل بانک اعتبارات صنعتی به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تایید مجمع عمومی و تصویب هیأت وزیران با فرمان همایونی منصوب
 .شودمی

 .شوندمی اعضای هیأت مدیره بانک از طرف مجمع عمومی انتخاب

دهد در آینده نیز بر بر وظایف مقرر در اساسنامه خود انجام می تبارات صنعتی انواع فعالیتهای امانی را که عالوهبانک اع .تبصره
 .رسد انجام خواهد داداصولی که بنابر پیشنهاد بانک به تصویب مجمع عمومی می طبق

 .ها یا مؤسسات دولتی منتقل خواهد شدتخانهبه یکی از وزار  سازمان نقشه برداری کل کشور به تشخیص هیأت وزیران .۴۳ماده 

 .وظیفه خواهد کرد مرکز آمار ایران کمافی السابق تحت نظر سازمان انجام .۴۴ماده 

 .نماید الیحه تجدیدنظر در قانون تأسیس مرکز آمار را تقدیم مجلسین دولت مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون

متعلق به سازمان برنامه در شرکتها و بانکها ومؤسسات مالی مشابه و نیز کلیه مطالبات سازمان برنامه کلیه سهام  .۴۵ماده 
بخش خصوصی طبق تصویبنامه هیات وزیران به یک یا ازمؤسسات نامبرده و مطالبات از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی

گردد. نمایندگی دولت در مجامع عمومی دولت منتقل میفچندوزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی به نمایندگی از طر 
 .سهام مزبور به موجب تصویبنامه هیأت وزیران تعیین خواهد شدصاحبان
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ها به عهده مدیر عامل سازمان برنامه محول شده بود ها وتصویبنامهکلیه وظایفی که به موجب قوانین و آیین نامه .۴۶ماده 
 .خواهد شدیر مربوط و یا رئیس سازمان محولباتصویب هیأت وزیران بعهده وز 

 .گردددفتر بودجه واگذار شده به رئیس سازمان محول میها و بعهده رئیسوظایفی که به موجب قوانین و آیین نامه .۴۷ماده 

 .یکی از معاونان خود واگذار نمایدتواند هر یک از وظایف موضوع این ماده را بهرئیس سازمان می

های عمرانی به وجود آمده و یا خواهد آمد کاًل تواند تأسیسات انتفاعی و تولیدی را که در اثراجرای برنامهت میدول .۴۸ماده 
تأسیسات به شرکتهای دولتی بالعوض واگذار نموده و یا یاقسمتی از سهام آن را به پیشنهاد دستگاه ایجاد کننده با اداره کننده این

 .برحسب مورد با توجه به مقررات مربوط به فروش برساند اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانیبه

المللی و یا کشورهای خارجی در اختیار دولت سازمانهای بینکمکهای فنی خارجی و کمکهای بالعوض که از طرف .۴۹ماده 
المللی و ای بین( وهمچنین برنامه کمکهای ایران به سازمانهگیرد )به استثنای کمکهای مربوط به وزارت جنگقرار میایران

و وزارت دارایی و وزارت اقتصاد و سازمان تنظیم یا ای مرکب از نمایندگان وزارت امور خارجهخارجی تحت نظر کمیتهکشورهای
 .خواهد شدهماهنگ

های ایران به کشورهای خارجی تحت عنوان خاص دربودجه عمومی دولت منظور و با تصویب هیأت وزیران به اعتبار کمک
 .واهد رسیدخمصرف

هرگاه برای اجرای طرحهای عمرانی احتیاج به خریداراضی )اعم از دائر و بائر( و اعیانی و تأسیسات متعلق به افراد  .۵۰ماده 
 :یامؤسسات خصوصی باشد به طریق زیرعمل خواهد شد

هرگاه بین دستگاه اجرایی و مالک در مورد بهای اراضی و ابنیه وتأسیسات و خسارات وارده توافق باشد در صورتی که مبلغ  .۱
تواند نسبت به خرید ملک و پرداخت خسارت اقدام نماید یا خسارت از یک میلیون ریال بیشتر نباشد دستگاه اجرایی رأسًامیمعامله

خسارت بیش از یک میلیون ریال باشدبهای خرید ملک و یا میزان خسارت باید به تصویب هیأت مقرر و درصورتی که مبلغ معامله یا 
 .قانون محاسبات عمومی برسد ۷۱درماده 

بین مقامات اجرا کننده طرح و مالک توافق حاصل نشود بها و هرگاه نسبت به بهای اراضی و ابنیه و تأسیسات و خسارت وارده .۲
، مدیر کل ثبت یا مرکب از وزیر کشور دادستان کلمحل اجرای طرح در استان مرکز به وسیله هیأتی خسارت بر حسبمیزان

نمایندگان آنان ودر استانها و فرمانداریهای کل به وسیله هیأتی مرکب از استاندار یافرماندار کل و دادستان استان یا شهرستان و 
گردند تعیین های مزبور انتخاب میهیأتنظر کارشناسان صالحیتدار که از طرف رئیس اداره ثبت استان یافرمانداری کل با توجه به

. در مورد امالک مزروعی در استان مرکزوزیرتعاون و امور روستاها یا نماینده او به جای ها قطعی استهیأتخواهد شد و رای این
مورروستاهای استان به جای استاندار یا فرماندار کل خواهد های کل رئیس اداره تعاون و اوزیر کشور و درسایر استانها و فرمانداری

 .بود
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مالک تعیین قیمت عبارت است از بهای عادله اراضی و ابنیه وتأسیسات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح عمرانی بدون در  .۳
بهای عادله صدی ده به قیمت سکونت مالک باشد عالوه بر نظرگرفتن تأثیر طرح مربوط در قیمت آنها، در مواردی که ملک محل

ملک متصرفی باشد پانزده درصد دیگر قیمت عادله از افزوده خواهد شد و هرگاه ممر اعاشه مالک منحصر به در آمد همانملک
 .این بابت به اوپرداخت خواهد شد

حداکثر اجرایی موظف است ، دستگاهدر صورت حصول توافق بین مالک و دستگاه اجرایی در موردبهای ملک و یا میزان خسارت .۴
ظرف شش ماه نسبت به خرید ملک و پرداخت بهای آن و یاپرداخت خسارت اقدام نماید و یا آنکه انصراف خود را از خریدملک 

 .اعالم کند

ه ، اجار تواند هرگونه عملی را نسبت به ملک خود اعم از فروشمیدرغیر این صورت توافق حاصل شده بی اثر خواهد بود و مالک
 .وغیره انجام دهد

واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصالحات در مورد امالک مزروعی با توجه به قانون نحوه انتقال اراضی .۵
پانزده درصد قیمت مزبور بین زارعین و پانزده درصد اقدام و عالوه بر پرداخت بهای عادله معادل ۲۱/۹/۱۳۵۱مصوب ارضی

 .نسبت تعدادعائله تحت تکفل آنان تقسیم خواهد شدنمایند بهرانی که محل سکونت خود را ترک مینشینان و برزگخوشبین

 ذینفعزارعین  زارعین حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند حقوقدر صورتی که طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهای محل .۶
 .شد خواهد پرداخت مالک به بقیه و ختآنهاپردا به و کسر ملک عادله قیمت از اداره آن تشخیص به

اجازه طویل المدت یا تبدیل به احسن عمل خواهد شد. در ای که فروش آنها مجاز نیست به طریقنسبت به امالک موقوفه .۷
 آنان  موردامالک موقوفه در صورتی که زارعین طبق نظر اداره تعاون و امورروستاها محل حقوقی در آن ملک داشته باشند حقوق

 .شودمی تأمین اداره آن تشخیصبه

تصرف اراضی و ابنیه و تأسیسات در صورت حصول توافق بامالک فقط پس از پرداخت قیمت ملک به مالک و در صورت  .۸
. است مجاز دادگستری  این ماده در صندوق ۲مذکور در بند توافق با مالک پس از تودیع قیمت تعیین شده به وسیله هیأتهایعدم

گردد. در صورتی که مالک به  عمرانی طرح اجرای در یاتأخیر وقفه موجب نباید خسارت یا ملک قیمت در توافق عدم صورتهر  به
 طرف از محل دادستان ،محل دادگستری حسابداری  ملک و تحویل آن رضایت ندهد پس از سپردن قیمت ملک درصندوقانتقال

 .نمایدمی اقدام مذکورملک قطعی تخلیه به ماه یک ظرف و امضاء را نظر مورد ملک سندانتقال او

 هایولوله آب مجاری و  اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصالتی و برقاراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راههای .۹
 گیردمی قراراستفاده مورد دولت طرف از شد خواهد تعیین وزیران هیأت ازطرف که لزوم مورد حریم رعایت با گیردمی قرار نفت و گاز

خواهد خیص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محلتش مالک.شد نخواهد پرداخت وجهی  ارتفاق حق این بابت از و
 .شهرداریها باشدبود که قبل از شروع مراحل طرح عمرانی مورد عمل
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 آنها به خساراتی یا و برود بین از الذکر  تأسیسات فوقدر صورتی که مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد که بر اثراحداث  .۱۰
 .باید قیمت اعیانی از بین رفته وخسارت وارده را طبق مقررات این قانون بپردازند مربوط اجرایی دستگاههای واردشود

مشمول  در مواردی که شهرداریها مسؤولیت اجرای طرحهای عمرانی راعهده دار هستند در صورتی که شهرداری مربوط .۱۱
 .نوسازی و عمران شهری نباشد از لحاظ خرید اراضی و ابنیه وتأسیسات و پرداخت خسارت تابع مقررات این قانون خواهد بودقانون

هایا مؤسسات دولتی و مؤسسات عام المنفعه احتیاج به خرید هرگاه برای اجرای طرحهای عمرانی یکی از وزارتخانه .۵۱ماده 
دولتی دیگر داشته باشد انتقال به موجب تصویبنامه هیأت ها و یا مؤسساتدایر یا بائر و ابنیه و تأسیسات متعلق به وزارتخانهاراضی

اصالح قانون واگذاری اراضی و ابنیه دولتی به مؤسسات رعایت مراتب مندرج در قانون وزیران وبه صورت بالعوض و به شرط
 .انجام خواهد گرفت ۱۳۵۱بهمن ماه  ۱۶خیریه ودرمانی مصوب 

دولتی باشد بها بر اساس ارزش تعیین شده در ترازنامه شرکت در صورتی که اراضی و ابنیه و تأسیسات متعلق به شرکت .تبصره
 .پرداخت استمربوط قابل 

قانون تشکیالت خود را تنظیم و به تصویب سازمان امور اداری سازمان موظف است ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این .۵۲ماده 
 .واستخدامی کشور برساند

با آن عده از مستخدمین رسمی سازمان که حداکثر تایک ماه از تاریخ تصویب تشکیالت جدید متصدی پست  .۱تبصره 
 :شد خواهد عمل زیر  شوند به یکی از طرقنسازمانی

 عده این بازنشستگی  شوند و حقوقباشد بازنشسته میالف. مستخدمین رسمی که حداقل دارای بیست سال سابقه خدمت می
قانون استخدام کشوری و  ۳۰ ماده طبق که بود خواهد قانوناین تصویب تاریخ در آنها تصدی مورد شغل پایه و گروه  قباحقو برابر

 .شودمقررات مربوط به آن تعیین می

مشمول قانون استخدام کشوری باشند به دستگاههای مزبور ها و مؤسسات دولتیب. مستخدمینی که مورد نیاز وزارتخانه
 .شوندمیمنتقل

 طبق مقررات قانون استخدام کشوری عملدرباره آنان اجرا نشود  ج. با سایر مستخدمین موضوع این تبصره که مفاد بند الف یا ب
 .خواهد شد

قانون  ها یا مؤسسات دولتی مشمولتصویب این قانون در وزارتخانه آن عده از مستخدمین رسمی سازمان که در تاریخ .۲تبصره 
 .شونداستخدام کشوری به خدمت اشتغال دارند به دستگاههای مزبور منتقل شده محسوب می

ها و مقررات پیش بینی شده به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. کلیه آیین نامه ۱۳۵۲این قانون از تاریخ اول فروردین ماده  .۵۳ماده 
 ها و مقرراتتصویب هیأت وزیران برسد و تا زمانی که آیین نامه به ۱۳۵۲در این قانون باید توسط سازمان تهیه و تا پایان شهریور ماه 

 .دبود خواه معتبر جاری مقررات و هانامه آیین است نشده تصویب  فوق
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 قاونن برنامه و وبدجه کشور ۳۰آئنی نامه تخصیص اعتبار وبدجه عمویم دولت موضوع ماده 
 وزیرانهیأت 1353اردبیهشت ماده  ۱۴مصوب 

جهت هزینه اجراء  معین در سال هایتخصیص اعتبار عبارت است از تعیین حجم اعتباری که برای یکسال یا دوره .۱ماده 
 .ها و عملیات و سایر پرداختها مورد لزوم استبرنامه

اده از سایر منابع منظور در بودجه بینی دریافتها عبارت است از برآورد وصولی های دولت از بابت کلیه درآمدها واستفپیش .۲ماده 
 .گیردسازمان برنامه و بودجه صورت می های تخصیص اعتبار که مشترکًا بوسیله وزارت دارائی وعمومی دولت در دوره

بینی پیشرفت کار، وضع قراردادها، پیش در خواست تخصیص اعتبار درخواستی است که بوسیله دستگاه اجرائی بر اساس .۳ماده 
 .شودشرایط اقلیمی محل انجام کار و سایر خصوصیات امر تهیه و به سازمان برنامه و بودجه ارسال می

ها و سایر پرداختهای دستگاههای جرای مالی بودجه عبارت از گزارش وصولی درآمدها و سایر دریافتها وهزینهگزارش ا .۴ماده 
 .برنامه و بودجه با جلب نظر وزارت دارائی تهیه و ابالغ خواهد شد اجرائی است که شکل و چگونگی آن از طرف سازمان

های عمرانی دستگاههای اجرائی در ها، فعالیتها وطرحئی برنامهگزارش پیشرفت عملیات عبارت است از گزارش اجرا .۵ماده 
 .سازمان برنامه و بودجه تهیه و به دستگاههای اجرائی ابالغ خواهد شد های معین که شکل و چگونگی آن از طرفدوره

، ان برنامه و بودجهای مرکب از وزیرمشاور و رئیس سازمبرای تخصیص اعتبارات مصوب در بودجه عمومی دولت کمیته .۶ماده 
یکی از صاحب منصبان آن سازمان و مدیر کل خزانه ومدیر کل نظارت بر اجرای بودجه تشکیل خواهد شد. ریاست این کمیته با 

 .سازمان برنامه و بودجه خواهد بودوزیر مشاور و رئیس

دیگر بنابه دعوت کمیته در جلسات شرکت خواهند ، سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای در موارد لزوم سایر مقامات وزارت دارائی
 .کرد

تخصیص اعتبار خود را با توجیه الزم تهیه  کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند پس از تصویب بودجه کل کشور درخواست .۷ماده 
تعیین و اعالم  و به سازمان برنامه و بودجه ارسال دارند. شکل ونحوه درخواست تخصیص اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه

 .خواهد شد

های نامه در دورهاین آئین ۵و  ۴مواد ها و عملیات هر ماه موضوعگزارش اجرای مالی بودجه و گزارش پیشرفت برنامه .۸ماده 
 .دستگاههای اجرائی باید به سازمان برنامه و بودجه ارسال شودمعین که توسط کمیته تعیین خواهد شد از طرف

اعتبارات منظور در بودجه عمومی  دارائی فهرست پرداخت هائی را که طبق تخصیص اعتبار سه ماهه از محلوزارت  .۹ماده 
تخصیص الزم تشخیص دهد به سازمان برنامه و بودجه ارسال خواهد  دولت انجام می دهد و نیز سایر فهرست هائی را که کمیته

 .نمود
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 .و بودجه تعیین خواهد شدآن با توافق وزارت دارائی و سازمان برنامه های، روش تهیه و ارائه این فهرستها و دورهشکل

عمرانی و تهیه گزارشهای ارزشیابی  سازمان برنامه و بودجه ضمن اجرای وظائف نظارت خود بر فعالیت ها و طرحهای .۱۰ماده 
ائی از لحاظ پیشرفت کار و اجرای بودجه گزارشها با گزارش دستگاههای اجر عملیات و نتایج حاصله از اجرای بودجه و تطبیق این

 .های بعد را فراهم مینمایدهای تخصیص اعتبار در دورهتعیین خط مشی اطالعات الزم برای

برنامه و بودجه تشکیل و بر اساس گزارش  پس از تصویب بودجه کل کشور کمیته تخصیص اعتبار بنا به دعوت سازمان .۱۱ماده 
های تخصیص اعتبار را تعیین و بوسیله معاون بودجه سازمان برنامه درخواستهای تخصیص اعتبار خط مشیبینی دریافتها و پیش

دستگاههای اجرائی  واحدهای مربوط در سازمان برنامه و بودجه ابالغ مینماید تا تخصیص اعتبار سه ماهه اول سال و بودجه به
سازمان برنامه و بودجه برای ابالغ به واحدها و  ، توسطمیتههای تعیین شده تهیه و پس از تصویب کبر اساس خط مشی

 .شود دستگاههای اجرائی به وزارت دارائی ارسال

 .های سه ماهه بعدی نیز اعمال خواهد شداین روش برای تخصیص دوره

ر در تخصیص اعتبار خود برای تجدید نظ ای در فاصله جلسات عادیکمیته تخصیص اعتبار میتواند جلسات فوق العاده .تبصره
، در مورد پیشرفت کار و پرداختها و پیشنهادهای های قبل تشکیل دهد و یا با توجه به اطالعات واصلهابالغ شده در دوره یا دوره

 .اعتبار ابالغ شده را بررسی و تصویب کندتغییر در تخصیص

برنامه و بودجه تعیین خواهد کرد ارسال  ترتیبی که سازمان نامه را بههرگاه دستگاه اجرائی گزارشهای مقرر در این آئین .۱۲ماده 
نکند تخصیص اعتبار آن دستگاه براساس اطالعات موجود در سازمان برنامه و بودجه بوسیله کمیته تخصیص اعتبار تعیین خواهد 

 .شد

 .قبلی اعتبار برای دوره بعد ابالغ شود تخصیص اعتبارات هر دوره باید منتهی تا پانزده روز قبل از پایان دوره تخصیص .۱۳ماده 

 .کنند مشمول این آئین نامه هستندمی کلیه دستگاههای اجرائی که از اعتبارات مصوب در بودجه عمومی دولت استفاده .۱۴ماده 

 

 

  → کنید ککلی اینجا اختبار تلگرام کانال در عضویت برای← 

  →کنید کلیک اینجا اختبار تلگرام خبررسان در عضویت برای← 

  →کنید کلیک اینجا اختبار اینستاگرام صفحه پیگیری و عضویت برای← 

 → شوید عضو اختبار ایمیلی خبرنامه در مطالب، ترین تازه دریافت برای← 
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