
  ۹٤ضوابط اجرایی قانون بودجھ سال 

 :روند می کار بھ مربوط مشروح معانی در زیر اصطالحات نامھ تصویب این در ـ۱ماده

 .کشور کل ۱۳۹٤ سال بودجھ قانون: قانون ـ الف

 .۱۳۸۹ مصوب ایـران، اسالمـی جمھـوری توسعھ پنجم پنجسالھ برنامھ قانون: برنامھ قانون ـ ب

 .کشور ریزی برنامھ و مدیریت سازمان: سازمان ـ ج

 .ایران اسالمی جمھوری مرکزی بانک: مرکزی بانک ـ د

 ت�ا را خ�ود مص�وب اعتبارات مالی و جدید ای سرمایھ ھای دارایی تملک و ای ھزینھ ھای نامھ موافقت موظفند اجرایی ھای دستگاه ـ۲ماده
 پانزده ظرف است موظف سازمان. نمایند ارسال سازمان بھ و متنظی سازمان ابالغی ھای دستورالعمل براساس ۱۳۹٤ اردیبھشت پایان
 .نماید اقدام دلیل ذکر با عودت یا و مبادلھ بھ نسبت وصول، تاریخ از روز

) ۲۲۲( م�اده موض�وع اس�تانی و مل�ی اجرای�ی ھای دستگاه ـ۱۳٥۱ مصوب ـ کشور بودجھ و برنامھ قانون) ۳٥( ماده اجرای در ـ۳ماده
 احک�ام عملک�رد جمل�ھ از کش�ور ک�ل ۱۳۹٤ و ۱۳۹۳ س�الھای بودج�ھ ق�وانین عملک�رد ب�ر ن�اظر اطالع�ات تم�امی موظفند برنامھ قانون

 سازمان بھ نماید، می ابالغ سازمان کھ دستورالعملی مطابق ماھھ سھ مقاطع در را مصارف و منابع عملکرد و ھا واحده ماده در مندرج
 .نمایند ارایھ

 و دان�ش ارتق�ای و بھب�ود و ورزش�ی و فرھنگ�ی دین�ی، ھ�ای فعالیت و بسیج مقاومت ھای پایگاه قرآنی، امور بھ مربوط ھای ھزینھ ـ٤ماه
 بھ اجرایی دستگاه یافتھ تخصیص مصوب ای ھزینھ اعتبارات محل از نماز فرھنگ توسعھ و ترویج نامھ آیین اجرای و کارکنان سالمت
 .است پرداخت قابل نشود، وارد ای خدشھ دستگاه اصلی ھای فعالیت انجام بھ کھ نحوی

 و آموزش کل ادارات توسط شکل ھر بھ مشابھ عناوین یا و آزاد التدریس حق صورت بھ جدید افراد بکارگیری ۱۳۹٤ سال در ـ ٥ماده
 .است ممنوع ھا استان پرورش

 اق�دام بازنشس�تگان ب�رای عی�دی و اوالد من�دی، عائلھ ھزین�ھ کمک پرداخت بھ نسبت است موظف کشوری بازنشستگی صندوق ـ ٦ماده
 توس��ط ح��وادث و عم��ر بیم��ھ ح��ق ف��وت، ھزین��ھ کم��ک ازدواج، ھزین��ھ کم��ک قبی��ل از بازنشس��تگان ب��ھ مرب��وط ھای ھزین��ھ س��ایر. نمای��د

 بیم�ھ س�ازمان توس�ط کش�وری، بازنشس�تگان درم�ان بیم�ھ ح�ق ب�رای اجرایی دستگاه سھم. شود می پرداخت ربط ذی اجرایی ھای دستگاه
 .شود یم پرداخت سالمت

 ھای ھزین�ھ پرداخ�ت ب�ھ نسبت یافتھ تخصیص اعتبارات سقف در قانون، و قانونی تکالیف رعایت با موظفند اجرایی ھای دستگاه ـ۷ماده
 .نمایند خودداری مازاد تعھد ھرگونھ ایجاد از و اقدام خود ناپذیر اجتناب

 از درص�د ی�ک مجازن�د غیردولت�ی عم�ومی نھادھ�ای و مؤسس�ات و اجرای�ی ھای دس�تگاه برنامھ، قانون) ۱۹۰( ماده اجرای در ـ ۸ماده
 مص�رف ھای سیاس�ت اعمال و سبز مدیریت سیستم استقرار منظور بھ ماده این اجرایی نامھ آیین براساس را قانون در مندرج اعتبارات

 .نمایند ھزینھ زیست محیط و پایھ منابع بھینھ

 ۲۲/۱۰/۱۳۹۳ م��ورخ ھ��ـ٥۱۱۲۲ت/۱۲٥۱۷۳ ش��ماره نامھ تص��ویب مط��ابق م��اده ای��ن موض��وع اعتب��ارات مص��رف مص��ادیق ـ�� تبص��ره
 .باشد می

 ھرگون�ھ مح�ل از( اجرای�ی ھای دس�تگاه ھ�ای فعالیت و مش�اغل در عن�وان و ش�کل ھر بھ جدید انسانی نیروی بکارگیری ھرگونھ ـ۹ماده
 ـ� کش�وری خ�دمات م�دیریت ق�انون و برنام�ھ قانون جملھ از مربوط مقررات و قوانین رعایت با دولتی مؤسسات و ھا شرکت و) اعتبار

 .است پذیر امکان سازمان مجوز با صرفاً  و ـ۱۳۸٦ مصوب



 ٦۷( ،)٥۳۰۰۰۰ـ�� ٦٦( ھ��ای ردیف تخص��یص و اب��الغ ب��رای اس��ت موظ��ف انتظ��امی نی��روی رانن��دگی و راھنم��ایی پل��یس ـ��۱۰م��اده
 ب�ا را ـ�۱۳۸۹ مص�وب ـ� رانن�دگی تخلف�ات ب�ھ رس�یدگی قانون) ۲۳( ماده موضوع بھ مربوط اطالعات ،)٥۳۰۰۰۰ـ ٦۸( ،)٥۳۰۰۰۰ـ

 .نماید اعالم سازمان بھ ماه سھ مقاطع در وصول، و وقوع محل استان تفکیک بھ کشور کل داری خزانھ تأیید

 در ک�ارگزینی احک�ام در من�درج مزای�ای و حق�وق م�اه ی�ک حداکثر ۱۳۹٤ سال برای برنامھ قانون) ٥۰( ماده موضوع پاداش ـ۱۱ماده
 ب�ھ م�ذکور پ�اداش م�اه ی�ک پرداخ�ت. ش�ود می تعی�ین اجرای�ی دس�تگاه یافت�ھ تخصیص مصوب اعتبارات سقف در اعتبار وجود صورت
 ھای بیم�ھ و ھ�ا بانک ،)ن�ام تص�ریح و ذک�ر مس�تلزم ھای ش�رکت از اع�م( دولت�ی ھای شرکت کارکنان و عامل ھیأت/ مدیره ھیأت اعضای

 .است مجاز آنھا عالی شوراھای یا مجامع تصویب از پس دولتی

 اجرای�ی ھای دس�تگاه موافقتنام�ھ در من�درج یافت�ھ تخص�یص مص�وب اعتب�ارات سقف در غیرمستقیم و مستقیم رفاھی ھای کمک ـ۱۲ماده
 .باشد می پرداخت و تأمین قابل

 ب�ا ق�راردادی و پیم�انی رس�می، از اع�م اجرای�ی ھای دس�تگاه در مش�مول کارکن�ان شب کاری نوبت و تعطیل ایام غذای ھزینھ ـ۱تبصره
 .است پرداخت قابل اداری ھای ھزینھ عنوان بھ وی طرف از مجاز مقام یا اجرایی دستگاه مقام باالترین تأیید

 س�ازمانی س�رویس از ک�ھ کارمن�دانی ذھ�اب و ای�اب لایر،) ٥۲٫۰۰۰( ھ�زار دو و پنج�اه ح�داکثر روزان�ھ غ�ذای ھزین�ھ کم�ک ـ۲تبصره
 جمعی�ت نفر ھزار پانصد دارای شھرھای در و لایر) ۱٫۰۹۰٫۰۰۰( نودھزار و میلیون یک حداکثر ماھانھ تھران در نمایند نمی استفاده

 ماھانھ سال، شش زیر فرزند ھر ازای بھ کارمند زنان برای مھدکودک لایر،) ۷۳۰٫۰۰۰( ھزار سی و ھفتصد حداکثر ماھانھ باالتر و
 .است پرداخت قابل لایر) ۸٦٦٫۰۰۰( ھزار شش و شصت و ھشتصد حداکثر

 ب�رای م�أمور عن�وان ب�ھ ک�ھ نامھ تصویب این مشمول اجرایی ھای دستگاه کارمندان بھ کشور داخل روزانھ مأموریت العاده فوق ـ۱۳ماده
 حقوق حداقل میزان تا ھستند، شبانھ توقف بھ ناچار و شوند می اعزام خود خدمت محل شھرستان حوزه از خارج بھ موقت وظیفھ انجام

 اعتبار سقف در پنجاھم یک مأخذ بھ مازاد بھ نسبت و بیستم یک مأخذ بھ نامھ تصویب این بندھای از ھریک مشمولین مورد در مزایا و
 اس�تخدام ق�انون) ۳۹( م�اده) ث( بن�د موض�وع روزان�ھ الع�اده فوق نام�ھ آیین مط�ابق م�وارد س�ایر. باش�د می پرداخ�ت قابل دستگاه مصوب
 .بود خواھد آن بعدی اصالحات و کشوری

 .باشد می پرداخت قابل شده یاد بند در مندرج میزان از درصد پنجاه تنھا شبانھ، توقف عدم صورت در ـ۱تبصره

 انج�ام ب�ھ موظ�ف ھ�ا راه بازگش�ایی و مرم�ت نگھ�داری، خ�اص وظ�ایف انجام سبب بھ کھ شھرسازی و راه وزارت کارمندان ـ۲تبصره
 تبص�ره و »خ�دمت مح�ل شھرس�تان ح�وزه از خ�ارج« قی�د از باش�ند، می خود خدمت محل شھر حریم از خارج در مداوم ھای مأموریت

 .بود خواھد پرداخت قابل آنھا بھ مربوط العاده فوق مأموریت، بھ اعزام با و بوده مستثنی) ۱(

 م�اده موض�وع م�وارد و س�اعتی و) مش�خص( ک�ارمعین ق�رارداد کارکن�ان ب�ھ غیرمس�تقیم و مس�تقیم رف�اھی ھ�ای کمک پرداخت ـ۱٤ماده
 .باشد می مجاز موافقتنامھ، در مندرج یافتھ تخصیص مصوب اعتبارات محل از کشوری خدمات مدیریت قانون) ۱۲٤(

 باید خاص شرایط بھ بنا کھ کارمندانی و مدیران بھ ماه در لایر) ۳۰۰٫۰۰۰( ھزار سیصد تا ھمراه تلفن ھزینھ کمک پرداخت ـ۱٥ماده
 .است مجاز وی طرف از مجاز مقام یا اجرایی دستگاه رئیس تشخیص بھ باشند، دسترس در مستمر طور بھ

 اطالع��ات ثب�ت ب��ھ موظ�ف کش��وری خ�دمات م�دیریت ق��انون مش�مول غی��ر و مش�مول ھای دس�تگاه از اع��م اجرای�ی ھای دس��تگاه ـ�۱٦م�اده
 یا مستخدم شماره دریافت و اداری نظام اطالعاتی پایگاه در کارگری قرارداد و مشخص و معین کار قرارداد پیمانی، رسمی، کارکنان

 ای�ن موض�وع مکاتب�ات و اداری مختل�ف ام�ور انج�ام و اداری نظ�ام کارکنان سامانھ طریق از کارگزینی احکام صدور و شناسھ شماره
 .باشند می سامانھ این طریق از ماده

 ب�ین اختالف�ات ط�رح ب�رای آن، مش�ابھ و کارشناس�ی ھزین�ھ دادرس�ی، ھزین�ھ مختل�ف عن�اوین تح�ت مح�ل ھ�ر از وجھ پرداخت ـ۱۷ماده
 مس�تقل مؤسس�ات ی�ا ھا وزارتخان�ھ زیرمجموع�ھ ھای دستگاه اختالفات و است ممنوع قضایی مراجع در دولتی مؤسسات و ھا وزارتخانھ

 و مرب�وط اس�تاندار رب�ط، ذی دولت�ی مس�تقل مؤسس�ھ ی�ا وزارتخان�ھ طری�ق از ترتی�ب بھ ستادی ھای دستگاه و استانی ھای دستگاه دولتی،



 داخل�ی کارھ�ای و س�از طری�ق از اجرای�ی ھای دس�تگاه ب�ین اخ�تالف رف�ع چگونگی نامھ آیین رعایت با و جمھور رئیس حقوقی معاونت
 .شود می فصل و حل ۲۷/۱۲/۱۳۸٦ مورخ ک۳۷٥٥۰ت/۲۱۲۷٦۷ شماره نامھ تصویب موضوع مجریھ، قوه

 ردی�ف مح�ل از آنھ�ا س�االنھ تعھ�دات سھمیھ و ایران اسالمی جمھوری عضویت حق کھ المللی بین مجامع و ھا سازمان فھرست ـ۱۸ماده
 ھای س��ازمان س��ایر و متح��د مل��ل س��ازمان مخ��ارج باب��ت ای��ران دول��ت کم��ک و عض��ویت ح��ق س��ھمیھ عن��وان ب��ا ق��انون،) ۳ـ��۱۰۷۰۰۰(

 الملل�ی بین مج�امع اوھ س�ازمان در دولت عضویت بررسی کمیتھ پیشنھاد بھ ۱۳۹٤ مرداد پایان تا شود، می پرداخت تعھدات و المللی بین
 مج�امع و ھا س�ازمان س�ایر س�االنھ تعھ�دات س�ھمیھ و عض�ویت حق موظفند اجرایی ھای دستگاه. رسید خواھد وزیران ھیأت تصویب بھ

 س�ازمان و دول�ت ھی�أت دفت�ر ب�ھ را مرات�ب و پرداخ�ت مص�وب اعتبارات محل از گیرند، نمی قرار مذکور فھرست در کھ را المللی بین
 .نمایند اعالم

 پای�ان ب�ھ سال سھ ظرف کھ جدید ھای پروژه شروع برای ھا استان ای سرمایھ ھای دارایی تملک اعتبارات از درصد ده حداکثر ـ۱۹ماده
 .یابد می اختصاص برنامھ قانون) ۲۱٥( ماده رعایت با رسند می

 .باشند می مستثنی ماده این شمول از تجھیزات و تعمیرات مستمر، ھای پروژه و رھبری معظم مقام سفرھای ھای طرح ـ تبصره

 ب�ھ اجرای�ی، ھای دس�تگاه کارکن�ان ب�ھ مزای�ا و حق�وق ب�رای ای س�رمایھ ھ�ای دارایی تمل�ک اعتب�ارات مح�ل از پرداخت ھرگونھ ـ۲۰ماده
 .است ممنوع مذکور، قانون مفاد رعایت با برنامھ قانون) ۲۲٤( ماده) ر( بند موضوع موارد استثنای

 م�اه دو ظ�رف موظفن�د مل�ی اجرای�ی ھای دستگاه ـ۱۳٦٦ مصوب ـ کشور عمومی محاسبات قانون) ۷٥( ماده تبصره استناد بھ ـ۲۱ماده
 مرب�وط اجرای�ی ھای دس�تگاه اعتب�ارات س�ازمان، توس�ط ای ھزین�ھ و ای سرمایھ ھای دارایی تملک ھای طرح ھای موافقتنامھ ابالغ از پس
 .نمایند اعالم سازمان بھ و ابالغ را ملی یا استانی از اعم

 ب�ھ مرب�وط اعتب�ارات اس�تثنای ب�ھ( بن�د ای�ن موضوع اعتبارات موظفند قانون) ۲( تبصره) ط( بند موضوع اجرایی ھای دستگاه ـ۲۲ماده
 اجرای در. نمایند منظور ربط ذی ای سرمایھ ھای دارایی تملک طرح موافقتنامھ قالب در منابع سایر صورت بھ را) پرورش و آموزش

 .نمایند استفاده کشور، عمومی محاسبات قانون) ۷٥( ماده موضوع کار و ساز از توانند می مرتبط اجرایی ھای دستگاه ماده، این

 .شود می منظور پرورش و آموزش وزارت ای ھزینھ اعتبار نامھ موافقت در پرورش و آموزش بھ مربوط اعتبار ـ تبصره

 اوراق انتش�ار نح�وه ق�انون رعای�ت با صرفاً  قانون در مندرج ای سرمایھ دارایی تملک ھای طرح برای مشارکت اوراق انتشار ـ۲۳ماده
 س�ود نرخ و انجام مربوط منابع وصول و فروش از پس ماده این از ناشی اعتبارات تخصیص. است مجاز ـ۱۳۷٦ مصوب ـ مشارکت

 .شود می تعیین اعتبار و پول شورای تصویب و سازمان ھماھنگی با اوراق این الحساب علی

 مالکی�ت اس�ناد ص�دور ب�رای خ�ود اختی�ار در غیرمنق�ول ام�وال مستندس�ازی ب�ھ نس�بت مکلفن�د دولت�ی مؤسسات و ھا وزارتخانھ ـ۲٤ماده
 را مالکی�ت اس�ناد اص�ل و اق�دام مقررات برابر مربوط مؤسسھ یا وزارتخانھ نمایندگی با ایران اسالمی جمھوری دولت نام بھ برگی تک
 .نمایند تحویل) دارایی و اقتصادی امور وزارت( دولت غیرمنقول اموال اسناد خزانھ بھ

 مح�ل از ص�رفاً  دولت�ی ھای ش�رکت توس�ط داخل�ی س�واری خ�ودرو خری�د. اس�ت ممن�وع خارجی سواری خودرو ھرگونھ خرید ـ۲٥ماده
 خودروھای خروج تعداد بھ حداکثر دولتی مؤسسات و ھا وزارتخانھ درخصوص و اسقاطی یا مازاد خودروھای فروش از حاصل منابع

 .بود خواھد مجاز مقررات رعایت با سواری

 .بود خواھد وزیران ھیأت تأیید با استثناء موارد ـ تبصره

 در من�درج عم�ومی من�ابع عملک�رد گزارش موظفند اجرایی ھای دستگاه کشور، عمومی محاسبات قانون) ۳۷( ماده اجرای در ـ۲٦ماده
 .نمایند ارسال کشور کل داری خزانھ و سازمان بھ بعد، ماه پانزدھم تا یکبار ماه سھ زمانی مقاطع در را قانون) ٥( شماره جدول

 مل�ی، تولی�د رش�د س�ازی زمینھ و وری بھره ارتقای زمینھ در برنامھ قانون) ۷۹( ماده در مندرج اھداف بھ دستیابی راستای در ـ۲۷ماده
 طری�ق از و پژوھش�ی قراردادھ�ای قال�ب در را خ�ود ای ھزین�ھ پژوھش�ی اعتبارات از%) ۳( درصد سھ تا موظفند اجرایی ھای دستگاه



 ب��ھ کش��ور وری بھ��ره ج��امع برنام��ھ ب��ا اجرای��ی دس��تگاه وری بھ��ره ارتق��ای ھای برنام��ھ ھم��اھنگی متض��من س��ازمان، ب��ا موافقتنام��ھ مبادل��ھ
 وری بھ��ره ب��ھ مرب��وط درص��د س��ھ تخص��یص درخص��وص اق��دام. دھن��د اختص��اص وری، بھ��ره ارتق��ای زمین��ھ در ک��اربردی پژوھش��ھای

 خواھ�د ۱۳۹٤ آذرم�اه پ�انزدھم تا سازمان بھ اجرایی دستگاه توسط ماده این گزارش ارایھ بھ منوط) برنامھ قانون) ۷۹( ماده موضوع(
 .بود

 و تخص�یص اولوی�ت در خ�ارجی م�الی ـ� پ�ولی مؤسس�ات و نھادھ�ا از اجرای�ی دس�تگاھھای دری�افتی تس�ھیالت اقس�اط پرداخت ـ۲۸ماده
 اس�ت موظ�ف ای�ران فن�ی و اقتصادی ھای کمک و گذاری سرمایھ سازمان. باشد می اجرایی دستگاه ھر مصوب اعتبار محل از پرداخت
 س��ایر از ل��زوم ص��ورت در و اجرای��ی دس��تگاه اعتب��ار مح��ل از آن تخص��یص ب��ھ نس��بت ت��ا اع��الم س��ازمان ب��ھ را ف��وق م��وارد فھرس��ت

 .نماید اقدام مجاز ھای ردیف

 پای��ان ت��ا س��ازمان توس��ط آنھ��ا فھرس��ت ک��ھ اجرای��ی ھای دس��تگاه از دس��تھ آن برنام��ھ، ق��انون) ۱۷( م��اده) ال��ف( بن��د اج��رای در ـ��۲۹م��اده
 ھ�ای پژوھش قال�ب در را خ�ود پژوھش�ی ھای برنام�ھ ای ھزین�ھ اعتب�ارات از%) ٥( درص�د پ�نج مجازن�د گ�ردد، می اعالم ماه اردیبھشت

. نماین��د ھزین��ھ باش��د، ک��رده تعھ��د و ت��أمین غیردولت��ی کارفرم��ای را آن ھای ھزین��ھ از%) ٥۰( درص��د پنج��اه ح��داقل ک��ھ مح��وری تقاض��ا
 .باشد می کرد ھزینھ قابل فناوری و تحقیقات علوم، عالی شورای ھای سیاست براساس بند این موضوع اعتبارات
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