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  صفحه  کنندهدستگاه اجراء  تاریخ تصویب  ) وحدت رویهاءقوانین و مقررات و مصوبات آر(عنوان مندرجات 

تومانتک شماره ۵۱ ۰۰
  

   ١٣اعمال مقررات ماده :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٢/٩٥٥رأي شماره 
 ـ ٩٥٥قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره 

   هيأت عمومي و تسري ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصويب آن٢٨/٩/١٣٩٦
  ١  شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري  ۲۴/۲/۱۳۹۸

  رانيت منابع آب ايري مديشرکت مادرتخصصدر خصوص تعيين نامه  تصويب
   وزارت امور اقتصادي و داراييوزارت نيرو ـ  ۱۳/۵/۱۳۹۸  گذاري و حاکميتي به عنوان شرکت دولتي با وظايف سياست

  ٢  سازمان اداري و استخدامي كشور

  هاي صنعتي ايران  نامه در خصوص اقدام سازمان صنايع کوچک و شهرک تصويب
  ٢  وزارت صنعت، معدن و تجارت  ۱۶/۵/۱۳۹۸  کرمان در استان کرمان) ٤(نسبت به ايجاد شهرک صنعتي شماره 

   گمرکي براي ورود و خروج کاال و مسافر هاي مجاز هارنامه در خصوص تعيين  تصويب
  ٢  كشوروزارت   ۱۶/۵/۱۳۹۸  در استانهاي آذربايجان غربي، كرمانشاه و ايالم

   مقدم ينياله حس د روحي سيآقادر خصوص تعيين نامه  تصويب
  ٢  وزارت امور اقتصادي و دارايي  ۱۶/۵/۱۳۹۸   بورس و اوراق بهادار ي عاليبه عنوان عضو شورا

  ۶/۵/۱۳۹۸   کل کشور١٣٩٨ماده واحده قانون بودجه سال ) ٢٠(تبصره ) ج(نامه اجرايي بند آيين
  وزارت امور اقتصادي و دارايي 
 سازمان برنامه و بودجه كشور
  سازمان اداري و استخدامي کشور

۳  

ـ سازمان برنامه و بودجه كشور    ۱۳/۵/۱۳۹۸  ٢٢/٧/١٣٨٣هـ مورخ ٢٩٥٨٠ت/٢٧٠٨٦ شماره نامهتصويب) ١(اصالح بند  وزارت نيرو 
  ۴  بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

  ۱۳/۵/۱۳۹۸  ٢٥/١٢/١٣٩٧هـ مورخ ٥٥١٩٦ت/١٧٤١٩٥نامه شماره   تصويب) ٤(اصالح بند 
وزارت نفتـ  وزارت صنعت، معدن و تجارت  

رنامه و بودجه وزارت کشور  ـ سازمان ب
  کشورـ  سازمان ملي استاندارد ايران

٤  

  
  
  
  

  ٢٥/٣/١٣٩٨                                                                       ٩٤٠٠٧١٤شماره
 بسمه تعالي

  جناب آقاي اكبرپور
  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت

اره دادنامه ـدالت اداري به شمـومي ديوان عـأت عمـه از رأي هيـيك نسخ
 قانون ١٣اعمال مقررات ماده «:  با موضوع٢٤/٢/١٣٩٨ مورخ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٥٨٢٠٩٥٥

 ٢٨/٩/١٣٩٦ ـ ٩٥٥تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره 
جهت درج در » ب آنهيأت عمومي و تسري ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصوي

  .گردد روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي
  مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين

  ٩٤/٧١٤: شماره پرونده      ٢/٩٥٥: شماره دادنامه  ۲۴/۲/۱۳۹۸ :تاريخ دادنامه
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

  يزداني محمدرضا يد گلبهار با وکالت آقايهر جد شي شرکت عمران:شاكي
الت ي قانون تشک۱۳ درخواست اعمال مقررات ماده :موضوع شکايت و خواسته

أت ي ه۲۸/۹/۱۳۹۶ ـ۹۵۵ شماره ي نسبت به رأيوان عدالت اداري دين دادرسييو آ
  ب آني ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصوي و تسريعموم

 به وکالت از شرکت عمران شهر يزداني محمدرضا يت آقاي با شکاـ۱ :کار گردش
وان عدالت ي ديأت عمومي ه۲۸/۹/۱۳۹۶ ـ۹۵۵د گلبهار و به موجب دادنامه شماره يجد

  . شوراي اسالمي شهر جديد گلبهار ابطال شده است۱۴/۱۱/۱۳۹۲اداري مصوبه جلسه مورخ 
به جلسه  ابطال مصو٢٥/٨/١٣٩٧خ ي در تاري به موجب درخواستي متعاقباً شاکـ٢
 يب و در اجرايخ تصويد گلبهار را از تاري شهر جدي اسالمي شورا١٤/١١/١٣٩٢مورخ 
د که کن مي درخواست يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک١٣ماده 

  :ر استيمتن آن به قرار ز

 ۱۳۹۸  مرداد ماهفتمهبيست و  شنبهيك
 

  ۲۱۶۷۸ شماره پنجمسال هفتاد و 

)۱۱۸۸( 
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  يوان عدالت اداري ديأت عموميرکل محترم هيمد«
 تشکيالت و آيين دادرسي ديوان  قانون١٣درخواست اعمال ماده : موضوع

 در پرونده کالسه ٢٨/٩/١٣٩٦ـ ٩٥٥عدالت اداري در خصوص موضوع دادنامه شماره 
 و تسري ابطال مصوبه باطل شده شوراي اسالمي شهر جديد گلبهار به زمان ٩٤/٧١٤

 تصويب آن
  با سالم و احترام

موکل : درسان مي يد گلبهار به استحضار عالي شرکت عمران شهر جديالً از سويتوک
وان عدالت ي ديأت عمومي در ه٩٤/٧١٤ که به کالسه يمي دادخواست تقدينجانب طيا

ده است درخواست ابطال ي گرد٢٨/٩/١٣٩٦  ـ٩٥٥ منتج به صدور دادنامه شماره يادار
ب نموده و يخ تصويد گلبهار را از تاري شهر جدي اسالمي شورا١٤/١١/١٣٩٢مصوبه مورخ 

  ثبت دفتر انديکاتور٢٤/٩/١٣٩٤ـ ١٣٥٩که به شماره اي   اخير اليحهمجدداً نيز در قسمت
ب يخ تصوي از تارالذکر فوق بر ابطال مصوبه يه درخواست خود را مبنگرديد ميأت عمويه

ف ين تکليي تعين قسمت از خواسته در دادنامه اصداري ايکن متأسفانهل. تکرار نموده است
 مصوبه ابطال شده پيش از اين نيز در آراء مکرر و مشابه: از آنجا که اوالً. نگرديده است

 ـ ٥٥٦ و رأي شماره ١٢/١١/١٣٩٣ ـ ١٨٥٠متعدد ديوان من جمله رأي شماره 
بايد موضوع از سوي شوراي مزبور نيز رعايت   ابطال گرديده و بالتبع مي١٩/٨/١٣٨٧
انه با متأسفانه شهرداري شهر جديد گلبهار در اقدامي غيرمنصف: ثانياً. گرديد مي

نمايد  استناد به اين مصوبه غيرقانوني نسبت به اخذ عوارض به مبالغ کالن اقدام مي
که از بدو تصويب مصوبه موجبات تضييع حقوق اشخاص کثير و نارضايتي شهروندان 

 ١٣کم برخوردار اين شهر را فراهم آورده، صدور حکم مقتضي مبني بر اعمال ماده 
ديوان عدالت اداري و تسري ابطال مصوبه مورد نظر قانون تشکيالت و آيين دادرسي 
  .به زمان تصويب مورد استدعاست

با توجه به اينکه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان : متن رأي هيأت عمومي
عدالت اداري وضع عوارض براي اراضي و امالک بالاستفاده، خالي و متروکه و عدم 

ر در مصوبات شوراهاي اسالمي احداث ساختمان در مدت يکسال در اراضي محصو
شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است، بنابراين 
مصوبه شوراي اسالمي شهر گلبهار مبني بر وضع عوارض براي زمينهاي افتاده و فاقد 

 ـ ٥٥٦تمام به داليل مندرج در آراء شماره  حصار و بناهاي مخروبه و نيمه
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير ١٣/١١/١٣٩٣ ـ ١٨٥٠ و ١٩/٨/١٣٨٧

 و ١٢ ماده ١ و خارج از حدود اختيارات قانوني تصويب شده و با استناد به بند قانون
 ١٣٩٢ قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ٨٨ماده 

 ».شود ابطال مي
امه اداره جلسات هيأت عمومي و ن  آيين٣٥ـ پرونده در اجراي فراز اول ماده ٣

هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري در دستور کار هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 
  .قرار گرفت

وان ين دي با حضور معاون٢٤/٢/١٣٩٨خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه
 ل شد و پس از بحث ويوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديعدالت ادار

  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبررس
  

  رأي هيأت عمومي
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ٢٨/٩/١٣٩٦ـ٩٥٥نظر به اينکه در رأي شماره 

.  شوراي اسالمي شهر جديد گلبهار ابطال شده است١٤/١١/١٣٩٢مصوبه جلسه مورخ 
 ١٣شهر جديد گلبهار و در اجراي ماده هيأت عمومي با لحاظ درخواست شرکت عمران 

 و فراز اول ماده ١٣٩٢قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 
نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي و به منظور جلوگيري از   آيين٣٥

 تضييع حقوق اشخاص، رأي به تسري ابطال مصوبه باطل شده از تاريخ تصويب مصوبه
  .مذکور صادر کرد

  يوان عدالت اداري ديأت عموميس هي     رئ                                        
  ي اشراقي عليمرتضي ـ وان عدالت اداري ديي          معاون قضا                         

  ١٥/٥/١٣٩٨                                                             ـ ه٥٦٨٤٤ت/٦٠٠٤٣رهشما
  رانيت منابع آب ايري مديشرکت مادرتخصصدر خصوص تعيين نامه  تصويب

  يتي و حاکميگذاراستيف سي با وظاي به عنوان شرکت دولت
 يي و دارايوزارت امور اقتصاد ـ رويوزارت ن

  كشوري و استخداميسازمان ادار

 مورخ ١٠٠/٢٠/١٩٢٢٥/٩٨شنهاد شماره ي به پ١٣/٥/١٣٩٨وزيران در جلسه هيأت 
ران ي اي اسالمي جمهوري و هشتم قانون اساسيکصد و سي و به استناد اصل ١/٥/١٣٩٨

 :تصويب کرد
 ٢٤/٥/١٣٨٨ک مورخ ٤٣٠٨١ت/١٠٤٤٦٠نامه شمارهبي تصوياصالح) ٧( بنديدر اجرا
 ي شرکت مادرتخصص،٥/١٢/١٣٩٧هـ مورخ ٥٥٤٢٦ت/١٦٢٢٨٣نامه شماره بيموضوع تصو

 يتي و حاکميگذاراستيف سي با وظاي به عنوان شرکت دولترانيت منابع آب ايريمد
 .شودين مييتع

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ١٩/٥/١٣٩٨                                                             ـ ه٥٥٩٠٨ت/٦١٣٣١رهشما
 راني اي صنعتيها ع کوچک و شهرکيسازمان صنادر خصوص اقدام نامه  تصويب

  کرمان در استان کرمان) ٤( شماره يجاد شهرک صنعتينسبت به ا
 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 مورخ ١٩٧٩٠٦/٦٠شنهاد شماره ي به پ١٦/٥/١٣٩٦ران در جلسه يوزهيأت 
 ماده واحده ياصالح) ٨(وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد بند  ٢٥/٧/١٣٩٧

 :ب کردي تصوـ١٣٧٦ مصوب ـران ي اي صنعتيها س شرکت شهرکيقانون راجع به تأس
هاي صنعتي ايران مجاز است نسبت به ايجاد شهرک  سازمان صنايع کوچک و شهرک

کرمان در استان کرمان با رعايت قوانين و مقررات مربوط و منوط به عدم ) ٤(صنعتي شماره 
يد چاه کشاورزي استقرار صنايع فوالد و پتروشيمي در آن و تأمين آب مورد نياز از طريق خر

قانون توزيع عادالنه آب ) ٢٨(و ) ٢٧(مجاز و فعال و تغيير کاربري آن در چهارچوب مواد 
 .اي کرمان اقدام نمايد ـ با هماهنگي شرکت آب منطقه١٣٦١ مصوب ـ

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ١٩/٥/١٣٩٨                                                             ـ ه٥٦٥٦٨ت/٦١٣٢٦رهشما
 ورود و خروج کاال و ي براي مجاز گمرکيها راهدر خصوص تعيين نامه  تصويب

   در استانهاي آذربايجان غربي، كرمانشاه و ايالممسافر
  كشوروزارت 

ماده ) ۱(شنهاد کارگروه موضوع تبصره ي به پ۱۶/۵/۱۳۹۸ران در جلسه يوزهيأت 
 :ب کرديادشده تصوي و به استناد تبصره ـ۱۳۹۰ ـ مصوب يقانون امور گمرک) ۱۰۳(

ـ بازارچه کيله سردشت در استان آذربايجان غربي، نقطه مرزي شوشمي، ۱
بازارچه مرزي سومار و بازارچه مرزي شيخ صله در استان کرمانشاه و بازارچه چيالت 

و هاي مجاز گمرکي براي ورود و خروج کاال  دهلران در استان ايالم، به عنوان راه
 .شوند مسافر تعيين مي

 فرودگاه ماکو در استان آذربايجان غربي، به عنوان فرودگاه مجاز براي ورود و ـ۲
  .شود ين مييخروج کاال و مسافر تع

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ١٩/٥/١٣٩٨                                                             ـ ه٥٦٨٦٧ت/٦١٤٨٢رهشما
   مقدم ينياله حس د روحي سيآقادر خصوص تعيين نامه  تصويب

   بورس و اوراق بهادار ي عاليبه عنوان عضو شورا
 يي و دارايوزارت امور اقتصاد

  ٨/٥/١٣٩٨خ مور ٩٣٠٠٥شنهاد شماره يبه پ ١٦/٥/١٣٩٨وزيران در جلسه هيأت 
  قانون بازار اوراق بهادار ) ٣(ماده ) ٨ ( و به استناد بنديي و دارايوزارت امور اقتصاد

 :تصويب کردـ  ١٣٨٤مصوب  ـران ي اي اسالميجمهور

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR
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 بورس و اوراق بهادار ي عالي مقدم به عنوان عضو شوراينياله حس د روحي سيآقا
 ين آقايگزي جاراني اي اسالميار جمهورقانون بازار اوراق بهاد) ٣(ماده ) ٨(موضوع بند 
 .شود يم يقاسم محسن

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ١٣/٥/١٣٩٨                                                            ـ ه٥٦٧٢٢ت/٥٨١٠٢رهشما
  يي  و دارايوزارت امور اقتصاد

 سازمان برنامه و بودجه كشور

  کشورياستخدام و يسازمان ادار

 و يشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي به پ٦/٥/١٣٩٨ران در جلسه يوزهيأت 
 کشور و به استناد بند ي و استخدامي برنامه و بودجه کشور و اداريها و سازمانييدارا

 بند يينامه اجرانيي کل کشور، آ١٣٩٨ماده واحده قانون بودجه سال ) ٢٠(تبصره ) ج(
 :ب کردير تصويادشده را به شرح زي

  
   ١٣٩٨ماده واحده قانون بودجه سال ) ٢٠(تبصره ) ج( بند يينامه اجرانييآ

  کل کشور
  :روندنامه اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مينييدر اين آ ـ١ماده

  . كل كشور١٣٩٨قانون بودجه سال : قانونـ ١
  .سازمان برنامه و بودجه كشور: سازمانـ ٢
هاي اجرايي قواي مجريه، مقننه و قضاييه، نيروهاي  دستگاه: جراييدستگاه اـ ٣

ها، مؤسسات دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي  ها، شركت ها، سازمانمسلح، وزارتخانه
  .اي استاني  هاي مشمول بودجه هزينه مندرج در قانون و دستگاه

 آيي و اثربخشي،گيري عملكرد، ارزيابي كارابزاري براي اندازه: شاخص عملكردـ ٤
هاي ابالغي به دستگاه اجرايي ها و فعاليتسنجش كيفيت فرايندها و خروجي برنامه

كه ضمن تعيين ميزان دستيابي به اهداف در مقاطع زماني مشخص، امكان 
عملياتي بر روند تحقق اهداف ابالغي و جلوگيري از انحرافات احتمالي را  نظارت
  .کند  ميفراهم
واحد سازماني در دستگاه اجرايي كه تأمين، توليد و ارايه محصول : واحد مجري ـ ٥

تمام مراحل (ان بر عهده دارد يو خدمات اصلي و نهايي دستگاه اجرايي را از آغاز تا پا
و ) شودي در آن واحد انجام مييا خدمت نهايه محصول يه تا ارايند از درخواست اوليفرا

  :هاي زير است داراي ويژگي
  ت در ساختار سازماني مصوب دستگاه اجرايي و ترجيحاً زيرنظر مستقيم يفعال ـ الف

  .رييس دستگاه اجرايي
  . و عملياتي مستقليت حقوقيداراي ماه ـ ب

، امکان يي اجرايها  از دستگاهي برخيندها با توجه به ساختار و فرآي ـتبصره
  . آنها وجود نداردي برايف واحد مجريتعر

 ير و دارايپذتير، کميا سلسله اقدامات مشخص، تکرارپذياقدام : يلت اصيفعال ـ ٦
 ،ينفعان خارج سازماني به ذييه خدمت توسط دستگاه اجرايد کاال و اراي توليسنجه که برا

از آن از محل اعتبارات يرد و منابع مورد نيگيجهت تحقق اهداف برنامه ساالنه انجام م
  .ودش ين مي بودجه ساالنه تأميا نهيهز

  خدمت /شده با فعاليتخدمت انجام/بررسي ميزان تطبيق فعاليت: نظارت عملياتيـ ٧
هاي عملكرد در  ها و شاخص گيري سنجهق اندازهيکه از طر) مورد تفاهم(شده بيني پيش

  .گيردت انجام ميي فعاليدوره اجرا
شده و ينيب شي پيها با اهداف و استانداردها سنجش عملکرد برنامه: يابيارز ـ ٨

ف يا بازتعري اصالح يها برا  برنامهي اجراي و اجتماعي اقتصاديامدهايل آثار و پيتحل
  .ي آتيها  يزير اهداف در برنامه

  ان باالترين مقام دستگاه اجرايي و مدير يسند مورد توافق م: نامه عملكرديتفاهمـ ٩
  .واحد مجري

ساله ششم توسعه قانون برنامه پنج) ٧(ماده ) پ(در اجراي بند  ـ٢ماده
، دستگاه ـ ١٣٩٥مصوب   ـاقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

  :اجرايي موظف است
 خود را در چهارچوب مفاد دستورالعمل ١٣٩٨ ابالغي سال ينه اياعتبارات هزـ ١

   كل كشور ١٣٩٨ريزي مبتني بر عملكرد مندرج در بخشنامه بودجه سال  اجرايي بودجه
  .نامه هزينه کندو اين تصويب) ١/٨/١٣٩٧ مورخ ١٠١٥٩٢شماره (

 و يا مقام مجاز از طرف وي يين مقام دستگاه اجرايت باالتري با مسئوليکارگروهـ ٢
 بر عملکرد ي مبتنيزير تمام ابعاد بودجهيسازادهيربط در جهت پيبا دعوت از اشخاص ذ

ن کارگروه بخش جداگانه يا. دل دهيت عملکرد تشکيري و مديابينهي، هزيزيرشامل برنامه
  .شودي محسوب نميي دستگاه اجرايدر ساختار سازمان

قانون در ) ٤(وست شماره ي مندرج در پيها تي را از فعالي اصليهاتيفعالـ ٣
ف مندرج در اسناد ي و تکالييس دستگاه اجرايا مقررات تأسيانطباق با قانون 

  . احصا کنديباالدست
وست ي مندرج در پيهاتي که فعاليکلف است در صورت مييدستگاه اجرا  ـتبصره

س دستگاه يا مقررات تأسيف برگرفته از قانون يها و وظاتيقانون با مأمور) ٤(شماره 
ق ي، تدقينيق نداشته باشد، نسبت به بازبي تطبيف مندرج در اسناد باالدستي و تکاليياجرا

شنهاد اصالح در يا پي ١٣٩٨ سال نامه درنيين آيا) ١٤(و اصالح آنها در چهارچوب ماده 
  . اقدام کنديحه بودجه سال آتيال

  .ن کنديي، تبيي را جهت سنجش کاراي اصليهاتي بر فعالي عملکرد مبتنيهاشاخصـ ٤
 عملکرد يدي کليها ف کند و شاخصي و بازتعري خود را بازنگرياهداف سازمان ـ ٥

  .دين نمايي، تبيرا جهت سنجش اثربخش
ت عملکرد را يريند مديها، فرانهيمستمر عملکرد و کاهش هزجهت بهبود  ـ ٦
  . و اجرا کنديطراح

قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم ) ٢٨(ماده ) ي(در اجراي بند  ـ٣ماده
هاي اجرايي موظفند ، دستگاهـ ١٣٩٣مصوب   ـ)٢(بخشي از مقررات مالي دولت 
ريزي  سازمان مديريت و برنامه/ ا سازمان اي خود را ب موافقتنامه اعتبارات ابالغي هزينه

  .استان مبادله کنند
نامه اين تصويب) ٣(ادشده بر ماده يقانون ) ٢٨(ماده ) ي(تبصره بند   ـتبصره
  .حاكم است
نامه عملكردي دستگاه اجرايي موظف است با واحدهاي مجري خود تفاهم ـ٤ماده

ريزي استان  سازمان مديريت و برنامه/اي از آن را جهت اطالع به سازمان مبادله و نسخه
) ١٧(نامه عملكردي، تشخيص انجام خرج موضوع ماده پس از انعقاد تفاهم. ارسال کند

نامه تفاهم. با مدير واحد مجري خواهد بودـ ١٣٦٦مصوب ـ  کشور يقانون محاسبات عموم
  :ر استين زي متضمن عناويعملکرد
ها،   در قالب برنامهيي و نهايحصول و خدمات اصله مين و ارايد، تأميزان و روش توليمـ ١

قانون و در قالب برنامه و خدمت ) ٤(وست شماره ي عملکرد مندرج در پيها ها و سنجه تيفعال
  .ي استانيي اجرايها  دستگاهيشده برا مبادلهيها مندرج در موافقتنامهيينها

  ).١( موضوع بند يها تيشده فعال تماميبهاـ ٢
  .ييارات دستگاه اجرايختتعهدات و اـ ٣
  .ي مجريران واحدهايارات مديتعهدات و اختـ ٤
ه محصول و ي ارايبرا) يهي و تنبيقي تشويها استيشامل س (يزشينظام انگ ـ ٥

  .ت باالتريفيت و کينه کمتر و کميخدمات با هز
هاي انجام تشخيص، تعهد، تسجيل و حواله مطابق اختيارات و مسئوليت  ـتبصره

قانون محاسبات عمومي كشور، حسب مورد قابل واگذاري به مدير ) ٥٣( ماده )١(تبصره 
  .واحد مجري خواهد بود

 و يماني، پي کارکنان رسمياي موظفند حقوق و مزاي مجريواحدها  ـ٥ماده
ن و مقررات ي منعقدشده را برابر قواني و قراردادهايني مندرج در حکم کارگزيقرارداد

  .مربوط پرداخت کنند
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 کارکنان مستمر مربوط به ري غيها ر پرداختيدستگاه اجرايي موظف است سا ـ ٦ماده
  . آنها محاسبه و پرداخت کندييرا معطوف به عملکرد و کارآ

دستگاه اجرايي موظف است اطالعات مورد نياز براي ارزيابي و نظارت  ـ٧ماده
چهارچوب که در (هاي عملكرد  بر ميزان تحقق سنجه عملكرد و شاخصيعملياتي مبتن

هاي دستورالعمل )فرم(براساس برگه ) شودين ميي سازمان تبيدستورالعمل ابالغ
ريزي سازمان مديريت و برنامه/نامه و مورد تأييد سازماننيياين آ) ٢(موضوع ماده 

ريزي استان سازمان مديريت و برنامه/استان را در مقاطع زماني سه ماهه، به سازمان
  .ارسال کند
گاه اجرايي موظف است اعتبارات واحد مجري را بر اساس مفاد دست ـ ٨ماده

حسابداري به صورت جداگانه به نحوي نگهداري کند ) سيستم(نامه، در سامانه تفاهم
گيري رويدادهاي مالي هر يك از واحدهاي مجري به طور مجزا كه امكان گزارش
  .وجود داشته باشد

 خود يا نهيکرد اعتبارات هزنهي اجرايي كه در هزيهابه دستگاه ـ٩ماده
شود با  اقدام کنند، اجازه داده ميينامه منعقدشده با واحد مجربراساس تفاهم

جايي اعتبارات ريزي استان نسبت به جابهسازمان مديريت و برنامه/ موافقت سازمان 
ت ياي و در سقف اعتبارات همان دستگاه بدون رعاهاي هزينهفصول هر يك از رديف

 ـ ١٣٨٠مصوب ـ  دولت ي از مقررات ماليم بخشيقانون تنظ) ٧٩( ماده الزامات
  . نماينداقدام

 موضوع يي اجرايها دستگاهيقانون، تمام) ٢٠(تبصره ) الف(در اجراي بند  ـ١٠ماده
 يهاها و شرکتاز جمله بانک  ـ١٣٨٦مصوب   ـيت خدمات کشوريريقانون مد) ۵( ماده 
) ستميس(ل و استقرار کامل سامانه يت به تکم نسب۱۳۹۸، مکلفند در سال يدولت

  .شده اقدام کنند مت تمامي قيحسابدار
 يقانون الحاق برخ) ۲۶(ماده ) ۱( موضوع بند يي اجرايها دستگاهـ١١ماده

مکلفند گزارش اقدامات خود ) ٢( دولت ي از مقررات ماليم بخشيقانون تنظ مواد به
ماهه   ششي زمانيها در دورهي تعهدير کامل حسابداي نقشه راه اجرايرا در راستا
) يي و داراي به ادارات کل امور اقتصادي استانيواحدها( کل کشور يدار به خزانه

  .ارسال کنند
مت ين قي حاصل از تفاضل بيها ييجو  مجاز است از صرفهييدستگاه اجرا ـ١٢ماده

ا يا محصول يت يفعال ي قطعيها نهي منعقدشده و هزيها نامهشده مورد توافق در تفاهم تمام
د عملکرد مطلوب توسط سازمان و در سقف يينامه، مشروط به تأخدمت در همان دوره تفاهم

 در يزه در کارکنان واحد مجريجاد انگيرا به منظور ا) ٪۵۰( درصد  ص اعتبار، پنجاهيتخص
 خدمات و محصوالت براساس دستورالعمل يفي کيرمستمر و ارتقاي غيها قالب پرداخت

 يگر را برايد) ٪۵۰ ( درصد  کشور و پنجاه ي و استخدامي ادار  سازمان و سازمانيغابال
ربط و مازاد بر سقف  ي ذيها دستگاهيا هي سرمايها يي تملک دارايهاش اعتبارات طرحيافزا

قانون برنامه و بودجه ) ۳۰(ص اعتبارات موضوع ماده يته تخصيص اعتبارات مصوب کميتخص
  .ديه نمايزارش آن را به سازمان ارانه کند و گيکشور، هز

 ير امور ماليد مدييحساب، تأي فاقد ذيي اجرايها درخصوص دستگاهـتبصره 
  . حساب استيد ذيين تأيگزيجا

العات مربوط به پرداخت حقوق،  مکلفند تمام اطيي اجرايها دستگاهـ١٣ماده
ان ي خود را در پايرداد و قرايماني، پيرمستمر کارکنان رسمي مستمر و غيهاالعاده فوق

 يها ران و کارمندان دستگاهي مقامات، روسا، مديايق سامانه ثبت حقوق و مزايهرماه از طر
 ي و استخدامي سازمان ادار١٨/٢/١٣٩٧ مورخ ۶۶۱۱۱ موضوع بخشنامه شماره يياجرا

 ي و استخدامي و سازمان و سازمان اداريي و دارايار وزارت امور اقتصاديکشور، در اخت
شده، نييص تعيها در سقف تخصن دستگاهياعتبارات فصل اول و ششم ا. شور قرار دهندک

  .شودي کل کشور پرداخت ميدارت، توسط خزانهيبا اولو
ف و ي بر عملکرد و به منظور تحقق وظاي مبتنيزير بودجهيدر اجرا ـ١٤ماده

لکرد، مقدار و  مجاز است عنوان، سنجه عميي، دستگاه اجرايي اجرايهااهداف دستگاه

قانون را ) ۴(وست شماره ي مصوب مندرج در پيها ل برنامهي ذيهاتيشده فعالمت تماميق
جاد نشود، حداکثر تا ي ايريي آن برنامه تغيانهيمشروط به آنکه در جمع اعتبارات هز

د سازمان، در سقف يي و تأيين مقام دستگاه اجرايشنهاد باالتري، با پ )٪۳۰(درصد  يس
  .مصوب همان برنامه، اصالح کنداعتبار 

 (RFP)هاي اجرايي موظفند در طراحي درخواست طرح پيشنهاديدستگاه ـ١٥ماده
ريزي مبتني بر عملكرد، الزامات مندرج در پيوست افزاري بودجهنرم) سيستم(سامانه  

) ١/٨/١٣٩٧ مورخ ١٠١٥٩٢شماره ( كل كشور ١٣٩٨بخشنامه بودجه سال ) ٤(شماره 
ريزي مبتني بر عملكرد افزاري بودجههاي نرم)سيستم(همچنين سامانه . درا لحاظ کنن
هاي اداري،  هاي اجرايي بايد عالوه بر قابليت تبادل اطالعات ميان سامانهدر دستگاه

) هاي وب سرويس(نترنت ي بر ايمالي و اختصاصي خود، امكان اتصال به خدمات مبتن
توسط سازمان را ) پروتكل( فني اعالمي هاي بودجه سازمان بر اساس مشخصات سامانه

  .داشته باشد
ريزي استان موظفند تخصيص اعتبار سازمان مديريت و برنامه/ سازمان ـ١٦ماده
هاي هاي عملكرد و ارزيابي شاخص هاي اجرايي را براساس تحقق سنجهبه دستگاه

مه و خدمات قانون و برنا) ٤(هاي مندرج در پيوست شماره ها و فعاليتعملكرد برنامه
تعيين ) شده مبادلهيها مندرج در موافقتنامه(هاي اجرايي استاني نهايي براي دستگاه

قانون برنامه و ) ٣٠(کنند تا پس از تصويب در كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده 
  .بودجه كشور ابالغ شود

نامه بر عهده سازمان و وزارت امور نيينظارت بر حسن اجراي اين آ ـ١٧ماده
  .قتصادي و دارايي استا

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ١٩/٥/١٣٩٨                                                             ـ ه٥٦٧٥٢ت/٦٠٠٤٦رهشما
  هـ٢٩٥٨٠ت/٢٧٠٨٦نامه شماره بيتصو) ١(بند اصالح 

  ٢٢/٧/١٣٨٣ مورخ 
   رويوزارت ن

 سازمان برنامه و بودجه كشور

 راني اي اسالمي جمهوريک مرکزبان

کصد يرو و به استناد اصل يشنهاد وزارت ني به پ١٣/٥/١٣٩٨وزيران در جلسه هيأت 
  :ران تصويب کردي اي اسالمي جمهوري و هشتم قانون اساسيو س

و « عبارت ٢٢/٧/١٣٨٣هـ مورخ ٢٩٥٨٠ت/٢٧٠٨٦نامه شماره بيتصو) ١(در بند 
 »ابديي دولت انتقال ميبه حساب بده«بل از عبارت ق »راني اي اسالمي جمهوريبانک مرکز
 .شودياضافه م

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ١٥/٥/١٣٩٨                                                             ـ ه٥٦٨٣٤ت/٦٠٠٣٨رهشما
  هـ٥٥١٩٦ت/١٧٤١٩٥نامه شماره   بيتصو) ٤(بند اصالح 

  ٢٥/١٢/١٣٩٧ مورخ 
   وزارت صنعت، معدن و تجارت ـوزارت نفت 

  سازمان برنامه و بودجه کشور ـ وزارت کشور 
 ران ي استاندارد ايسازمان مل

کصد يشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل ي به پ١٣/٥/١٣٩٨وزيران در جلسه هيأت 
 :ران تصويب کردي اي اسالمي جمهوري و هشتم قانون اساسيو س

   ٢٥/١٢/١٣٩٧هـ مورخ ٥٥١٩٦ت/١٧٤١٩٥ه شماره نام  بيتصو) ٤(در بند 
ن و مقررات يدر چهارچوب قوان« به عبارت »رسد يران ميوزهيأت ب يبه تصو«عبارت 

  .شود ي اصالح م»مربوط ابالغ خواهد شد
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR

