
تعالي بسمه

”محمد آل و محمد بر صلوات با“

کشور بودجه و برنامه سازمان

مهههورخ 13970 شههماره پیشههنهاد به 28/1/1398 جلسه در وزيهههران ههههيئت
و سی و یکصده اصل اسههتناد به و کشههور بودجه و برنامه سههازمان 20/1/1398

سال بودجه قانون اجرایی ضوابط ایران، اسالمی جمهوری اساسی قانون هشتم
:کرد تصويب زیر شرح به را کشور کل 1398

کشور کل 1398 سال بودجه قانون اجرایی ضوابط

کههار به مربههوط مشههروح معههانی در زیر اصطالحات تصویب نامه این در-هه 1 ماده
:می روند

.کشور کل 1398 سال بودجه قانون: قانون- الف

از بخشی تنظیم قههانون به مههواد بههرخی الحههاق قههانون(:هه 2) الحههاق قههانون- ب
-. 1393 مصوب( - 2) دولت مالی مقررات

و اجتمههاعی اقتصههادی، توسههعه ششم پنجسههاله برنامه قانون:  برنامه قانون- پ
-.1395 مصوب- ایران اسالمی جمهوری فرهنگی

.کشور بودجه و برنامه سازمان: سازمان-  ت

آن هههای¬پیوسته و قههانون در آنها عنههاوین که هایی¬دستگاهه: اجرایی دستگاهه- ث
.است شده درج

دارایی های تملک هزینه ای، موافقتنامه های موظفنده اجرایی دستگاه های-ه 2 ماده
و(ه 2) الحاق قانون(ه 28) ماده( ی) بند براساس را خود مالی و جدید سرمایه ای

.نمایند مبادله سازمان با و تنظیم سازمان ابالغی دستورالعمل های

حجم و کمی اهداف تغییر جدید، سرمایه ای دارایی  تملک طرح موافقتنامه مبادله
قههانون(هه 23) مههاده مجوز اخذ و قانونی مراحل طی به منوط یادشده، طرح های

. است( 2) الحاق

تملک طرح ههای بهرای(ه 2) الحههاق قهانون(ه 23) ماده( ب) بند اجرای-ه 1 تبصرهه
اجههرایی دسههتگاه های و است الههزامی 1398 سههال در سههرمایه ای دارایی هههای

سههازمان به ماه شهریور پایان تا حداکثر را خود موافقتنامه های اصالحیه موظفنده
. نمایند ارایه



موافقتنامه مبادله به ملههزم قههوانین براسههاس که دولههتی شههرکت های-هه 2 تبصرهه
(ی) بند در شههده¬تعههیین زمانبنههدی براسههاس باید هستند ، خود داخلی منابع برای
 همچنین و( 2) الحاق قانون( 28) ماده

.نمایند عمل ماده این( 1) تبصرهه

-1351 مصههوب-  کشههور بودجه و برنامه قههانون(هه 35) مههاده اجرای در-هه 3 ماده
و 1397 سال بودجه قانون عملکرد موظفند استانی و ملی اجرایی دستگاه های

خواهد ابالغ سههازمان توسط که نظهارت جامع نظام مطابق را کشور کل 1398
.نمایند ارایه سازمان به شد،

و بسههیج مقههاومت پایگاه هههای قههرآنی، امههور به مربههوط هزینه هههای-هه 4 مههاده
کارکنههان سالمت و دانش ارتقای و بهبود و ورزشی و فرهنگی دینی، فعالیت های

مصوب هزینه ای اعتبارات محل از نماز فرهنگ توسعه و ترویج آیین نامه اجرای و
(( 6) و( 1)فصول استثناي  به) اجرایی دستگاهه به خزانه شده¬پرداخت

قههالب در نشههود، وارد خدشههه ای دستگاهه اصلی فعالیت های انجام به که نحوی به
 سازمان با موافقتنامه

.است پرداخت قابل 1397 سال عملکرد سقف تا

یا آزاد حق التههدریس صههورت به جدید افراد کارگیری به 1398 سال در-هه 5 ماده
اسههتان ها پههرورش و آمههوزش کل ادارات توسط شههکل هر به مشهههابه عنههاوین

.است ممنوع

کمک پههرداخت به نسههبت است موظف کشههوری بازنشسههتگی صههندوق-هه 6 ماده
که اجههرایی دسههتگاه های بازنشسههتگان بههرای عیههدی و اوالد عایله منههدی، هزینه

ً آنها هزینهای اعتبارات از سازمان توسط مذکور هزینه های است، شده کسر قبال
 به مربوط هزینه های سایر. نماید اقدام

و عمر بیمه حق فهههوت، هزینه¬کمک ازدواج، هزینه¬کمک قبیل از بازنشسهههتگان
 توسط حوادث

حق بههرای اجههرایی دسههتگاهه سهههم. می شود پرداخت ذی ربط اجرایی دستگاه های
 درمان بیمه

.می شههود پههرداخت ایههران سههالمت بیمه سههازمان توسط کشههوری، بازنشستگان
صههندوق بازنشسههته ایثههارگران پایه درمههان بیمه حق بههابت شههده¬بیمه سهههم



پههرداخت آنههان اشههتغال زمههان اجههرایی دسههتگاه توسط کشههوری بازنشسههتگی
.می شود

از کماکههان یادشههده مزایههای دولههتی، هههای¬شرکت بازنشستگان مورد در- تبصرهه
 محل

مههوجب به که مههواردی در مگر است، پرداخت قابل شرکت مربوط داخلی منابع
 توسط قانون

.باشد پرداخت قابل مربوط بازنشستگی صندوق

(7) مههاده( ث) و( ت) بنههدهای رعههایت با موظفند اجههرایی دسههتگاه های-هه 7 ماده
قانونی تکالیف انجام به نسبت یافته¬تخصیص اعتبارات سقف در و برنامه قانون

مههازاد تعهد هرگونه ایجههاد از و اقههدام خههود اجتناب ناپههذیر هزینه هههای اولههویت با
.کنند خودداری

در منههدرج اعتبههارات از%(هه 1) درصد یک مجازند اجههرایی دسههتگاه های-هه 8 مههاده
موظفند و کنند هزینه سبز مدیریت( سیستم)سامانه استقرار منظور به را قانون

 هر را موضوع این عملکرد گزارش

. نمایند ارسال زیست¬محیط حفاظت سازمان به بار¬یک ماه شش

و مشههاغل در عنهههوان و هرشههکل به انسههانی نههیروی کههارگیری به-هه 9 مههاده
 فعالیت های

ً( اعتبههار هرگونه محل از) اجههرایی دستگاه های و اداری سههازمان مجههوز با صههرفا
و قههانون در مههالی بار پیش بینی بر مبنی سازمان تأیید اخذ با و کشور استخدامی

کشههوری خههدمات مههدیریته قههانون جمله از مربههوط مقههررات و قوانین رعایت با
.است امکان پذیر

ایهران اسههالمی جمههوری انتظهامی نهیروی رانندگی و راهنمایی پلیس-ه 10 ماده
 است موظف

 - راننههدگی تخلفههات به رسههیدگی قههانون(هه 23) ماده موضوع به مربوط اطالعات
و وقههوع محل اسههتان تفکیک به کشور کل خزانه داری تأیید با را-هه 1389 مصوب
 سازمان به ماهه سه زمانی مقاطع در وصول،

.کند اعالم



مههاه يك معههادل حداکثر می توانند اجرایی دستگاه های 1398 سال در-هه 11 ماده
سههقف در اعتبههار وجود صورت در را كارگزيني احكام در مندرج مزاياي و حقوق

به تصهویب نامه این(ه 7) ماده رعایت با و اجرايي دستگاه تخصيص يافته اعتبارات
هههیئت  اعضههاي به مههذكور پههاداش مههاه يك پرداخت. نمایند پرداخت پاداش عنوان
مسههتلزم شههركت هاي از اعم) دولههتي شههركت هاي كاركنان و عامل هیئت/ مديره

مربههوط مقررات و قوانین رعایت با دولتي بيمه هاي و بانك ها ،(نام تصريح و ذكر
مجامع تصويبه از پس و قانون( 2) تبصرهه( ط) بند( 4) و( 3) های¬جزء جمله از
.است مجاز آنها عالي ¬شوراهاي يا

موافقتنامه با مطههابق غیرمسههتقیم و مسههتقیم رفههاهی کمک هههای-هه 12 مههاده
عملکههرد سههقف در دولههتی شههرکت های و بیمه ها بانک ههها، بههرای و شههده¬مبادله
و مسههتقیم رفههاهی کمک هههای پههرداخت. است پههرداخت قابل 1397 سال بودجه

موضههوع مههوارد و ساعتی و( مشخص) معین کار قرارداد کارکنان به غیرمستقیم
مصههوب اعتبههارات محل از کشههوری خههدمات مههدیریت قههانون(هه 124) مههاده

.است مجاز موافقتنامه، مفاد رعایت با و خزانه شده¬پرداخت

در مشههمول کارکنههان شب کههاری نههوبت و تعطیل ایههام غههذای هزینه-هه 1 تبصههرهه
مقههام بههاالترین تأیید با قههراردادی و پیمههانی رسههمی، از اعم اجههرایی دستگاه های

قابل اداری هزینه هههای عنههوان به وی طههرف از مجههاز مقههام یا اجههرایی دسههتگاهه
.است پرداخت

ریال،(ه 73ر000) هزار سه و هفتاد حداکثر روزانه غذای هزینه¬کمک-ه 2 تبصرهه
در نمی کنند اسههتفاده سازمانی( سرویس) خدمات از که کارمندانی ذهاب و ایاب

و ریههال(هه 1ر390ر000) ههههزار نود و سیصده و میلیهون یک حداکثر ماهانه تهران
و نهصد حههداکثر مههاههههانه باالتر و جمعهیهت نفر هزار پانصهد دارای شههرههای در

اجرایی دستگاه های کارمند زنان برای مهدکودک ریال،( 920ر000) هزار بیست
یک حههداکثر ماهانه سههال، شش زیر فرزند هر ازای به دولههتی مهههدکودک فاقد

 یکصد و میلیون

.است پرداخت قابل ریال( 1ر100ر000)

ذهاب و ایاب هزینه مجازند کالنشهرها در مستقر اجرایی دستگاه های-ه 3 تبصرهه
خههدمات از بهره بههرداری بههرای یا پههرداخت نقههدی شههکل به را خههود کارکنههان

شهههری نقل و حمل شههرکت های با قههرارداد عقد به نسههبت کارکنههان( سههرویس)
 حداکثر می تواند مربوط قرارداد سقف. کنند اقدام غیردولتی



در کارکنههان به پرداخههتی ذهههاب و ایاب هزینه عملکرد از بیش%(هه 10) درصد ده
.باشد 1397 سال

دسههتگاه های کارمنههدان به کشههور داخل روزانه مههأموریت فوق العههاده-هه 13 مههاده
مههوقت وظیفه انجههام بههرای مأمور عنوان به که تصویب نامه این مشمول اجرایی

توقف به ناچههار و می شههونده اعزام خود خدمت محل شهرستان حوزه از خارج به
تصویب نامه این مشمولین مورد در مزایا و حقوق حداقل میزان تا هستند، شبانه

مصوب اعتبار سقف در پنجاهم یک مأخذ به مازاد به نسبت و بیستم یک مأخذ به
روزانه فوق العههاده آیین نامه مطههابق مههوارد سههایر. است پههرداخت قابل دسههتگاه
( 39) ماده( ث) بند موضوع

.بود خواهد آن بعدی اصالحات و کشوری استخدام قانون

مههیزان از%(هه 50) درصد پنجههاه تنها شههبانه، توقف عههدم صههورت در-هه 1 تبصههرهه
.است پرداخت قابل یادشده بند در مندرج

نقل و حمل و راهههداری سههازمان) شهرسازی و راه وزارت کارمندان-هه 2 تبصرهه
راه ها بازگشههایی و مههرمت نگهههداری، خاص وظایف انجام سبب به که( ای¬جاده

خههود خههدمت محل شهههر حریم از خارج در مداوم مأموریت های انجام به موظف
ماده این( 1) تبصره و" خدمت محل شهرستان حوزه از خارج" قید از می  باشند،

پههرداخت قابل آنها به مربههوط فوق العههاده مأموریت، به اعزام با و هستند مستثنا
.است

در ریال( 300ر000) هزار سیصده تا همراه تلفن هزینه¬کمک پرداخت- 14 ماده
در مسههتمر طههور به باید خههاص شههرایط به بنا که کارمنههدانی و مههدیران به مههاه

 تشخیص به باشند،ه دسترس

.است مجاز وی طرف از مجاز مقام یا اجرایی دستگاهه رییس

 قانون غیرمشمول و مشمول دستگاه های از اعم اجرایی دستگاه های- 15 ماده

پیمههانی، رسههمی، کارکنههان اطالعههات ثبت به موظف کشههوری خههدمات مههدیریت
سههازمان اطالعهاتی پایگههاه در کهارگری قههرارداد و مشههخص و معین کهار قرارداد

صههدور و شناسه شماره یا مستخدم شماره دریافت و کشور استخدامی و اداری
 انجام و اداری نظام کارکنان سامانه طریق از کارگزینی احکام

.هسههتند سههامانه این طریق از مههاده این موضههوع مکاتبات و اداری مختلف امور
قههانون(هه 2) تبصههره( ط) بند(هه 5) جههزء رعههایت به موظف دولههتی هههای¬شههرکت
.هستند



هزینه دادرسهی، هزینه مختلف عنهاوین تحت محل هر از وجه پرداخت-ه 16 ماده
دولتی مؤسسات و وزارتخانه ها بین اختالفات طرح برای آن مشابه و کارشناسی

وزارتخانه ها زیرمجموعه دسههتگاه های اختالفههات و است ممنوع قضایی مراجع در
تههرتیب به ستادی دستگاه های و استانی دستگاه های دولتی، مستقل مؤسسات یا
و مربهههوط اسهههتاندار ذی ربهههط، دولهههتی مسهههتقل مؤسسه یا وزارتخانه طریق از

تنظیم قههانون(هه 69) مههاده(هه 8) تبصههره رعایت با و رییس جمهور حقوقی معاونت
-هه 1380 مصههوب-  دولت مههالی مقههررات از بخشی رفع چگههونگی آیین نامه و 
مجریههه، قههوه  داخلی سههازوکارهای طریق از اجههرایی دسههتگاه های بین اختالف
و حل 27/12/1386 مورخ ک37550ت/212767 شماره تصویب نامه موضوع

تصههمیمات اجههرای از مستنکفین و حکم این اجرای از متخلفین با. می شود فصل
-1372 مصههوب- اداری تخلفههات به رسیدگی قانون چهارچوب در یادشده مراجع
.می شود رفتار

جمهههوری عضههویت حق که بین المللی مجههامع و سههازمان ها فهرست-هه 17 مههاده
جههدول(هه 107004) ردیف محل از آنها سههاالنه تعهههدات سهههمیه و ایران اسالمی
بههابت ایههران دولت کمک و عضههویت حق سهههمیه عنههوان با قههانون،(هه 7) شههماره
پههرداخت تعهههدات و بین المللی سههازمان های سههایر و متحد ملل سههازمان مخارج

در دولت عضههویت بررسی کمیته پیشههنهاد به 1398 خههرداد پایههان تا می شههود،ه
.رسهههید خواهد وزیهههران ههههیئت تصهههویب به بین المللی مجهههامع و سهههازمان ها
سههایر سههاالنه تعهههدات سهههمیه و عضههویت حق موظفنده اجههرایی دسههتگاه های

محل از نمی گیرند، قرار مذکور فهرست در که را بین المللی مجامع و سازمان ها
معههاونت و سههازمان دولت، هههیئت دفتر به را مراتب و پرداخت مصوب اعتبارات
.کنند اعالم رییس جمهور حقوقی

کل کشور خزانه داری قانون،(ه 20) تبصره( ج) بند(ه 3) جزء اجرای در-ه 18 ماده
قههراردادی و پیمههانی رسههمی، کارکنههان مسههتمر مزایههای و حقههوق است مکلف

مههدیریته قهانون غیر مشههمول و مشههمول از اعم اجههرایی دسههتگاه های شناسه دار
 می شود،ه تعیین سازمان توسط که شیوه ای به را کشوری خدمات

قهههههانون،(ههههه 12) تبصهههههرهه( ک) بند براسهههههاس همچهههههنین. کند پهههههرداخت
 مالی امور مدیران/حسابان¬ذی

مانند دسههتمزده و حقههوق مشههابه پرداخت هههای کلیه موظفنده اجههرایی دسههتگاه های
 التدریس،¬حق



به را اختالف حل شههوراهای پاداش و حق نظارت ساعتی، شرکتی، الزحمه،¬حق
در و وجه درخواست مطههابق و کنند محسههوب اجتناب ناپههذیر هزینه هههای عنههوان
 از دریافتی تخصیص های سقف

به را آن تفصههیلی گههزارش و پههرداخت ماهانه صههورت به کشههور کل خههزانه داری
.نمایند ارسال کشور کل خزانه داری و سازمان

مزایههای و حقههوق به مربههوط اعتبههارات که اجههرایی دسههتگاه های کلیه-هه 19 مههاده
کل خههزانه داری طریق از متمرکز صههورت به و است ملی آنها اسههتانی  واحدهای

به اسههتان تفکیک به ماهانه را حقههوق فهرست مکلفند می شههود، پههرداخت کشور
.کنند ارسال کشور کل خزانه داری

بههرای سههرمایه ای دارایی های تملک اعتبارات محل از پرداخت هرگونه-هه 20 ماده
قوانین در مقرر موارد استثنای به اجرایی، دستگاه های کارکنان به مزایا و حقوق

( 55) ماده جمله از) مربوط

.است ممنوع( برنامه قانون

مصوب-  کشور عمومی محاسبات قانون(ه 75) ماده تبصرهه استناد به-ه 21 ماده
1366 -

دارایی هههای تملک هههزینه ای، اعتبههارات ابالغیه موظفند ملی اجههرایی دسههتگاه های
به را ملی یا اسههههتانی دسههههتگاه های به اختصاصی درآمد محل از و سههههرمایه ای

.نمایند اعالم کشور کل خزانه داری و سازمان

فرمانههدهی سههتاد ابالغی مصههوبات اجرای مکلفند اجرایی دستگاه های-هه 22 ماده
سههال در را( پروژه ها و طرح ها برنامه ههها، بسههته ها، از اعم) مقههاومتی اقتصههاد

و مدیریته برای الزم منابع و دهند قرار خود اجرایی برنامه های اولویت در 1398
و ابالغی مصههوب و داخلی منههابع شههامل خههود اعتبههارات محل از را آنها اجههرای

.کنند تأمین مربوط مقررات و قوانین رعایت با بانکی تسهیالت

خههودروی خرید. است ممنههوع خههارجی سواری خودروی هرگونه خرید-هه 23 ماده
خودروهههای خههروج تعههداد به حههداکثر اجههرایی دسههتگاه های توسط داخلی سواری
.بود خواهد مجاز اعتبار سقف در و مقررات رعایت با سواری

نحوه قانونی الیحه(ه 2) ماده موضوع کمیسیون تأیید از پس استثنا موارد- تبصرهه
به-هه 1358 مصههوب- زاید اتومبیل هههای فههروش و دولههتی اتومبیل هههای از استفاده
 وزیران هیئت تصویبه



.رسید خواهد

تجهیزات نوسازی جاری، سال مربوط مصوب اعتبارات چهارچوب در-ه 24 ماده
ایجههاد 1398 سههال در ضههرورت حسب که واحههدهایی استثنای به اداری لوازم و

 عملکرد معادل حداکثر می شوند،

.بود خواهد مجاز 1397 سال

توليد رشد زمينه سههازي و بهههره وري ارتقههاي به دسههتيابي راسههتاي در-هه 25 مههاده
 ملي،

ههزينه اي پژوهشي اعتبهارات از%(ه 3) درصد سه تا مجازند اجهرايي دستگاه هاي
سههازمان، با موافقتنامه مبادله طريق از و پژوهشي قراردادهاي قالب در را خود

جههامع برنامه با اجههرايي دسههتگاه بهههره وري ارتقههاي برنامه هاي هماهنگي متضمن
به ،(باشد رسههیده ایههران وری بهههره ملی سههازمان تأیید به که) كشههور بهههره وري

.دهند اختصاص بهره وري ارتقاي زمينه در كاربردي پژوهش هاي

و نهادها از اجههرایی دسههتگاه های دریههافتی تسهههیالت اقسههاط پرداخت-هه 26 ماده
 مؤسسات

هر مصههوب اعتبههار محل از پههرداخت و تخصههیص اولویت در خارجی مالی-  پولی
ایههران فنی و اقتصادی کمک های و سرمایه گذاری سازمان. است اجرایی دستگاهه
بانک از دریههافتی آمههار با مطههابقت از پس را فههوق موارد فهرست است موظف

 اعتبار محل از آن تخصیص به نسبت تا کند اعالم سازمان به عامل

.شود اقدام مجاز ردیف های سایر از لزوم صورت در و اجرایی دستگاهه

اجههرایی دسههتگاه های توسط اداری جدید ساختمان های خرید و احداث-هه 27 ماده
به) دولت به وابسههته انتفههاعی مؤسسههات و بانک ها دولههتی، شههرکت های جمله از

اداری سههاختمان های تجمیع کشههوری، تقسههیمات سههطح تغیههیر مههوارد اسههتثنای
ایجاد بدون کالنشهرها از خروج و تمرکززدایی جدید، مالی بار ایجاد بدون موجود

پیوسته مصههوب طرح هههای در احداث یا خرید طرح های همچنین و جدید مالی بار
. است ممنوع( غیرمترقبهه حوادث و قانون( 1) شماره

و اجههرایی دسههتگاه پیشههنهاد با مههاده این مفههاد از مسههتثنا موارد سایر-هه 1 تبصرهه
 موافقت

و ها¬استان ریزی¬برنامه و مدیریت سازمان/کشور استخدامی و اداری سازمان
.رسید خواهد وزیران هیئت تصویب به سازمان تأیید همچنین



 اختیار در و دولت مالکیت در تاریخی قدمت یا ارزش با ساختمان های- 2 تبصرهه

و عمههران مادرتخصصی شههرکت از تأییدیه دریههافت از پس اجههرایی دسههتگاه های
ایران شهری بهسازی

و قههوانین رعههایت با و گردشههگری و دسههتی صههنایع فههرهنگی، مههیراث سازمان یا
.می گیرد قرار استفاده مورد مناسب کاربری با مربوط مقررات

به که امدادی و حمایتی بیمه ای، نهادهای و سازمان ها صندوق ها، کلیه-ه 28 ماده
کمیته قبیل از کنند¬می  اسههتفاده عمههومی منههابع از مههیزان هر به و انحا از نحوی
 ،(ره) خمینی امام امداد

بازنشسههتگی صههندوق و اجتمههاعی تههأمین سههازمان کشههور، بهزیسههتی سههازمان
خههانوار تفکیک به را خههود پوشش تحت هههدف جامعه اطالعههات موظفند کشوری

پایگهههاه در وی پوشش تحت اعضهههای و سرپرسته ملی( کد) شناسه براسهههاس
( 16) ماده( م) بند موضوع اجتماعی تأمین جامع نظام اطالعاتی

به و ثبت-هه 1383 مصههوب- اجتمههاعی تههأمین و رفههاه جههامع نظههام ساختار قانون
بند این موضههوع اجههرایی دسههتگاه های اعتبهار. کنند به هنگام رسانی ماهانه صورت

وزارت تأیید از پس درمههانی و اجتمههاعی بیمه سههرانه حق و مستمری درخصوص
مههذکور، سههامانه در مربهوط اطالعهات ثبت بر مبههنی اجتماعی رفاه و کار تعاون،

.بود خواهد تخصیص قابل

برقههراری کشههوری، خههدمات مههدیریته قههانون(هه 74) مههاده اجههرای در-هه 29 مههاده
 افزایش هرگونه

مههوافقت بههدون جاری سال در اجرایی دستگاه های توسط جدید مزایای و حقوق
آن اجههرای یا تصههویب و است اجههرا غیرقابل و ممنههوع دسههتمزده و حقوق شورای
.می شود محسوب عمومی اموال در تصرف

و فرهنگسههتان ها و پژوهشی و آموزش عههالی مؤسسههات و دانشههگاه ها- تبصههره
برنامه هههای دایمی احکههام قههانون(هه 1) مههاده براسههاس فنههاوری و علم پارک هههای

بند مطههابق جدید مالی بار هرگونه ایجاد بدون و-هه 1395 مصوب-  کشور توسعه
.می کنند عمل برنامه قانون( 7) ماده( ث)

دستگاه های کلیه برنامه، قانون( 70) ماده( ب) بند( 2) جزء اجرای در- 30 ماده
درمان پایه بیمه حق از شده¬بیمه سهم و اجرایی دستگاهه سهم موظفند اجرایی
 مشمول کارکنان



از را مسههلح نیروهههای درمههانی خههدمات سههازمان و ایههران سههالمت بیمه سازمان
کسههور مشههمول فوق العاده هههای عالوه به ثههابت حقههوق) مستمر مزایای و حقوق

 حساب به و کسر آنان( بازنشستگی

دسههتگاه های مههالی مههدیران و ذی حسههابان. کنند واریز ذی ربط بیمه گر سههازمان
.هستند ماده این مفاد انجام بر نظارت به موظف اجرایی

دولت، بههدهی های بههازپرداخت و مههالی انضههباط ارتقههای راسههتای در-هه 31 مههاده
در دولت اسالمی مالی اوراق سود و اصل تسویه برای نیاز مورد اعتبار پرداخت
.بود خواهد پرداخت و تخصیص اولویت

:مکلفند دولتی مؤسسات و وزارتخانه ها- 32 ماده

اسههناد صههدور بههرای خود اختیار در غیرمنقول اموال مستندسازی به نسبت- الف
یا وزارتخانه نماینههدگی با ایههران اسههالمی جمهوری دولت نام به تک برگی مالکیت

اسههناد خزانه به را مههالکیت اسههناد اصل و اقههدام مقررات برابر مربوط مؤسسه
.نمایند تحویل( دارایی و اقتصادی امور وزارت) دولت غیرمنقول اموال

و سههاختمان ها امالك، اراضههي، از اعم غههيرمنقول امههوال كليه ثبت به نسبت- ب
 اداري فضاهاي

يا وقفي يا اجههاري مههالكيت، سند فاقد يا مالكيت سند داراي تصرفي يا اختيار در
(سههادا) اجههرایی دسههتگاه هاي غههيرمنقول امههوال اطالعات جامع سامانه در ملكي

به مههذکور سههامانه در اطالعههات ثبت عههدم. کنند اقههدام مربههوط قههوانین مطههابق
دارایی و اقتصههادی امههور وزارت و می شههود تلقی امههوال بههودن نیههاز مازاد منزله
.است اموال این فروش و شناسایی به مجاز

امور وزارت هماهنگی با است مکلف کشور امالک و اسناد ثبت سازمان- تبصرهه
سازمان امالک اطالعات پایگاه الکترونیکی برقراری به نسبت دارایی و اقتصادی

و دولههتی امالک ثبههتی مشخصات صحت و( کنترل) واپایی برای مذکور، سامانه با
 همچنین. کند اقدام اجرایی دستگاهه ملی شناسه ثبت

اطالعههات پایگاه ارتباط برقراری به مکلف ایران اسالمی جمهوری پست شرکت
.می باشد یادشههده سههامانه با دولههتی امالک شناسههایی بههرای پسههتی( کد) شناسه
و اقتصههادی امههور وزارت نیههاز اعالم حسب موظفنده اجههرایی دسههتگاه های سههایر

 با مرتبط اطالعاتی پایگاه های و بانک ها به دسترسی شرایط دارایی،



.کنند فراهم را خود اختیار در غیرمنقول اموال

بههابت دولت از مصههوبه هرگونه اخذ از پیش موظفنده اجهههرایی دسهههتگاه های- پ
اقههدام سههادا سههامانه در انتقههال پیشههنهاد ثبت به نسبت غیرمنقول، اموال انتقال
.نمایند

دسههتگاه های کشههور، عمههومی محاسههبات قانون(هه 37) ماده اجرای در-هه 33 ماده
(5) شههماره جههدول در منههدرج عمههومی منههابع عملکههرد گههزارش مکلفنده اجههرایی

 ماهه دو زمانی مقاطع در را قانون

تحقق عههدم علل درج با سههازمان و کشههور کل خزانه داری به بعد، ماه پانزدهم تا
 منابع احتمالی

اجههرایی دسههتگاه های عملکههرد است موظف کشههور کل خههزانه داری. کنند ارسال
و بررسی را( درآمههدها) عمههومی منههابع موقع به و صههحیح حصههول در خصههوص
. نماید ارسال وزیران هیئت به بار¬یک ماه دو هر را الزم گزارش های

انتظههامی نههیروی قهانون،(ه 10) تبصههرهه( الف) بند اجههرای راسههتای در-هه 34 ماده
تبصههرهه این موضوع اعتبارات از خود سهم است موظف ایران اسالمی جمهوری

طرح هههای اجههرای عمههومی پشتیبانی نظیر عملیاتی و برنامه ها تحقق جهت در را
تجهههیزات و ها(سیسههتم )¬سههامانه نگهههداری عملیههات ،(تههرافیکی) شههدی و آمد

ورود و اطالعههاتی بانک هههای ایجههاد ،(تههرافیکی) شههدی و آمد عمههومی و تخصصی
 انباشته اطالعات

معاینه با خههودرو پالک ثبت ارتبههاط ایجههاد و کشور تصادفات برخط پایگاه شامل)
سههامانه به روزرسانی و ارتقا ،(ملی اورژانس) اطالع رسانی واحد مدیریته ،(فنی

پاسههگاه های بازسههازی راهههور، نههوین فناوری تجهیزات و رایانه ای های(¬سیستم)
و نماید هزینه راههههور آمهههادی تخصصی تجههههیزات خرید راننهههدگی، و راهنمهههایی

.کند ارایه کشور راه های ایمنی کمیسیون به را آن گزارش

انگههيزه،ه ايجههاد تشههويق، منظههور به كه خههاص و قههانوني پرداخت هههاي-هه 35 مههاده
در كاركنههان بين آن نظههاير و خههدمات كيفي و كمي بهبههود بهههره وري، افههزايش

 پرداخت قانون داراي اجرايي دستگاه هاي

محل از و( كشههور محاسههبات ديههوان ايههران، اسههالمي جمهههوري گمههرك نظههير)
دسههتورالعمل چهههارچوب در جههاري سال اختصاصي درآمدهاي هزينه اي اعتبارات
.است انجام قابل ذی ربط اجرایی دستگاه مقام باالترین یا وزیر مصوب



محیط آلههودگی کههاهش ایمن سههازی، انرژی، مصرف کاهش منظور به-هه 36 ماده
و دانشههگاه ها جمله از اجههرایی دسههتگاه های کلیه فههنی، دانش انتقههال و زیست
طههبیعی گاز شبکه دارای مناطق در موظفنده( مدارس) پرورش و آموزش وزارت

انههواع از( بخههاری) گرمایشی تجهههیزات( جههایگزینی یا) خرید به نیههاز صههورت در
پنج و هشههتاد بازدهی حداقل) باال( راندمان) بازده با هرمتیک هوشمند بخاری های

.کنند استفاده%(( 85) درصد

به عملکرد گزارش به موظف قانون اساس بر که اجرایی دستگاه های-ه 37 ماده
در را مربههوط گزارش های مکلفند هستند، اسالمی شورای مجلس کمیسیون های

ذی ربهط، کمیسههیون های به گزارش ها این ارسهال با همزمهان و تهیه مقرر مهلت
 سازمان به را گزارش از تصویری

.کنند ارسال

خانه های فروش به نسبت مکلفنده دولتی مؤسسات و وزارتخانه ها کلیه- 38 ماده
عرضه و تولید از حمههایت و سههاماندهی قههانون(هه 8) مههاده اجههرای در سههازمانی

.کنند اقدام مسکن

جمله از منتشرشههده اسههالمی مههالی اوراق فههرع و اصل بههازپرداخت-هه 39 مههاده
و تخصههیص اولههویت در اسههالمی صکوک و مشارکت اوراق اسالمی، خزانه اسناد

دریههافت عههدم صههورت در است مجههاز کشههور کل خههزانه داری و است پههرداخت
و تأمین به نسبت( کشور کل خزانه داری توسط اعالمی) مقرر موعد تا تخصیص
.کند اقدام گردان¬تنخواه قالب در مربوط مبالغ پرداخت

دریههافتی اعتبههارات شفاف سههازی بههرای اطالع رسههانی منظههور به-هه 40 مههاده
شههروندی، حقهوق تکههریم و دولت عمهومی بودجه محل از اجههرایی دسههتگاه های

تمههامی است موظف( کشههور کل خههزانه داری) دارایی و اقتصههادی امههور وزارت
تملک هههزینه ای، اعتبارات شامل دولت عمومی بودجه محل از پرداختی اعتبارات

دسههتگاه های به مالی دارایی های تملک و( طرح تفکیک به) سرمایه ای دارایی های
 اجرایی

به را( ایههران اتمی انههرژی سههازمان و امنیههتی و دفههاعی اعتبههارات اسههتثنای به)
دسههتگاه های کلیه. کند منتشر خههود اطالع رسههانی پایگاه در استانی و ملی تفکیک
آنها به دولت عمومی بودجه محل از انحا از نحوی به 1398 سال در که اجرایی

و برنامه ها قهههالب در را خهههود عملکهههرد مکلفند می شهههود، پهههرداخت اعتبهههاراتی
پایگههاه در ماهههه، سه زمههانی مقههاطع در سههازمان سههوی از ابالغی فعالیت هههای
 خود اطالع رسانی



.کنند منتشر

امههنیت بههرای ضههروری مههوارد است موظف اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت
قههالب در مجههازی، فضههای عههالی¬شههورای تأیید با را اطالعههات این به دسترسی

.کند ابالغ اجرایی دستگاه های تمامی به دستورالعمل،

- 41 ماده

از پس ماه یک تا حداکثر است مکلف ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک- الف
وصهولی ارقهام برخط گزارش گهیری و دسترسی امکهان نامهه،¬تصویب این ابالغ
 همچنین و دولت ارزی منابع

هههای دستگاهه پرداخت و دریافت عمومی، درآمدهای به مربوط بانکی حساب های
.کند مهیا دارایی و اقتصادی امور وزارت و سازمان برای را اجرایی

موضهوع دولت عمومی بودجه اعتبار تخصیص آیین نامه(ه 11) ماده اجرای در- ب
( 30) ماده

خهههزانه داری) دارایی و اقتصهههادی امهههور وزارت کشهههور، بودجه و برنامه قهههانون
امکههان نامه،¬تصویب این ابالغ از پس ماه دو تا حداکثر است موظف( کل کشور 
درآمد ردیف هههای با مرتبط بههانکی حسههاب های برخط گزارش گههیری و دسترسی
همچههنین و اسههتان ها معین و کل خههزانه داری نههزد(  اسههتانی و ملی) عمههومی
کل خههزانه داری توسط قههانون ردیف های محل از اجرایی دستگاه های به پرداخت

.نماید فراهم سازمان برای استان ها معین و

امکان نامه¬تصویبه این ابالغ از پس ماه دو تا حداکثر است موظف سازمان- پ
کل خههزانه داری برای را صادرشده تخصیص های برخط گزارش گیری و دسترسی

.نماید فراهم استان ها معین و

موظفند اجرایی دستگاه های قانون،(ه 21) تبصرهه( الف) بند اجرای در-ه 42 ماده
 ابتدای از

و حقیقی اشهههخاص به پهههرداخت هرگونه بهههرای وجه درخواست ،1398 سهههال
کارانهه، مزایها، و حقهوق شههامل قههراردادی و پیمهانی رسههمی، کارکنان و حقوقی
اوالد منههدی،¬عایله حق غیرمستمر،ه و مستمر های العاده¬فوق انواع کار، اضافه

 و سازمان توسط که ای شیوهه مطابق را پاداش هرگونه و

خزانه داری به می شود مشخص( کل خزانه داری) دارایی و اقتصادی امور وزارت
 کشور کل



صورت به را مذکور اطالعات است موظف کشور کل خزانه داری. نمایند ارسال
.  نماید اعالم سازمان به بعدی مقاطع در اعتبار تخصیص برای برخط

هههای¬شههرکت در شههاغل انسههانی منههابع نگهههداری و حفظ منظههور به-هه 43 مههاده
هههای¬طههرح/  سههرمایه ای دارایی هههای تملک طرح  های با مرتبط مشاور مهندسین

 مکلفنده اجرایی دستگاه های ای، سرمایه

. دهند قرار اولویت در را مذکور های¬شرکت به مربوط های¬پرداخت

- 44 ماده

است موظف کشههور کل خزانه داری(هه 2) الحاق قانون(هه 4) ماده اجرای در- الف
در منههدرج علی الحساب سهام سود و علی الحساب مالیات واریز عدم صورت در

 صورت به قانون( 3) شماره پیوسته

هههای¬شههرکت و ها¬بانک دولههتی، شههرکت های توسط مههاه هر در دوازدهم یک
 نام ذکر مستلزم

حساب های از برداشته به نسبت( ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک جمله از)
.  نماید اقدام آنها

تا است مکلف خصوصی سازی سازمان قانون،( 2) تبصره( ج) بند اجرای در- ب
سهههم که شرکت هایی به مربوط اطالعات نامه،¬تصویب این ابالغ از پس ماه دو

دولت، سهههام میزان جمله از)  است%(هه 50) درصد پنجاه از کمتر آنها در دولت
سههود بههابت ها¬شههرکت احتمههالی تعهههدات عملکههرد، به مربههوط مههالی اطالعههات

موظف کشههور کل خههزانه داری. نماید اعالم کشههور کل داری-خزانه به را( سهههام
 همکاری با است

محاسههبات قهانون(ه 48) مههاده سههازوکار از اسههتفاده با و مالیههاتی امههور سازمان
اقههدام شههرکت ها این از دولت سهههم سهام سود وصول به نسبت کشور عمومی

.نماید

دولت دار¬الههویت هههای¬پههروژه/  طههرح متههولی اجههرایی های¬دستگاهه –45 ماده
 الکترونیک

موظفنده 9/2/1397 مههورخ هههه55285ت/12176 شماره نامه¬تصویب موضوع
 عملکرد گزارش

و اجتمههاعی امههور کمیسههیون به بار¬یک ماه سه هر را مذکور های¬پروژه/  طرح
 الکترونیک دولت



. نمایند ارسال دولت هیئت

) شههماره جههدول در مندرج اعتبارات از که اجرایی های¬دستگاهه کلیه –46 ماده
14-1 )

نمایند¬می استفاده( برنامه قانون( 27) ماده( الف) بند( 2) جزء موضوع) قانون
 منظور به موظفنده

مههاه سه هر را اقههدامات عملکههرد گزارش اعتبارات، صحیح هدایت و افزایی¬هم
.نمایند اعالم کشور محروم مناطق و روستایی توسعه معاونت به بار¬یک


