
1351.12.10مصوبکشور بودجهوبرنامهقانون

تعاریف-اولفصل

:استزیرقراربهقانونایندرمندرجاصطالحاتتعریف- 1ماده

.استبودجهوبرنامهسازمانسازمان،ازمنظور-سازمان-1بند

سالهدهدورهیکبرايتماعیاجواقتصاديتوسعهآنضمنکهاستايبرنامهمنظور-درازمدتبرنامه-2بند
.شودمیبینیپیشپنجسالهریزیهايبرنامهراهنمايعنوانبهترطوالنییا

تصویببهوتنظیمسالپنجمدتبرايکهاستجامعیبرنامهمنظور-پنجسالهعمرانیبرنامه-3بند
. شودمیمشخصمدتهمانطیاجتماعیواقتصاديتوسعهسیاستهايوهدفهاآنضمنورسدمیمجلسین

صرفخصوصیبخشودولتیشرکتهايطرفازکهمنابعیهمچنینودولتمالیمنابعکلیهبرنامهایندر
دولتیشرکتهايعمرانیهايهزینهودولتعمرانیوجارياعتباراتوطرفیکازگرددمیعمرانیعملیات

.گرددمیبینیپیشرمذکوهدفهايبهوصولجهتدیگرطرفازخصوصیبخشو

کشورکلبودجهوهمراهتنظیمساالنهکهاستدولتاجرائیعملیاتبرنامهمنظور- ساالنهبرنامهـ4بند
پنجسالهعمرانیبرنامهدرمندرجسیاستهايوهدفهاقالبدرآنضمنومیگرددملیشورايمجلستقدیم

.شودمیتعیینمربوطاعتباربااجراییدستگاههرساالنهاجراییعملیاتومشخصهدفهاي

الزممالیمنابعساالنهبرنامهاجرايبرايآندرکهاستايبودجهمنظور-دولتعمومیبودجه- 5بند
.شودمیتعییناجراییدستگاههايعمرانیوجارياعتباراتوبینیپیش

بودجهدروکلیصورتبهپنجسالهعمرانیبرنامهدرکهاستاعتباراتیمنظور-جارياعتبارات- 6بند
فعالیتهايسطحنگهداشتهزینههمچنینودولتجاريهايهزینهتأمینجهتتفکیکبهدولتعمومی

.شودمیبینیپیشدولتاجتماعیواقتصادي

بودجهردوکلیصورتبهپنجسالهعمرانیبرنامهدرکهاستاعتباراتیمنظور-عمرانیاعتبارات-7بند
هايهزینهتوسعههمچنینو) ثابتعمرانیاعتبارات(عمرانیطرحهاياجرايجهتتفکیکبهدولتعمومی
.شودمیبینیپیش) ثابتغیرعمرانیاعتبارات(دولتاجتماعیواقتصاديهايبرنامهبهمربوطجاري



برنامهدرکهاستاجراییدستگاههايعمرانیطرحهايوجاريفعالیتهايمنظور- اجراییعملیات-8بند
.گرددمیمشخصساالنه

بهبخشیدنتحققبرايکهاستمشخصیخدماتوعملیاتسلسلهیکمنظور- جاريفعالیت- 9بند
.گرددمیتأمینجارياعتباراتمحلازآنهزینهوشودمیاجراسالیکطیساالنهبرنامههدفهاي

وفنیتوجیهیمطالعاتاساسبرکهاستمشخصیخدماتوعملیاتمجموعهظورمن-عمرانیطرح- 10بند
تحققبرايمعیناعتبارباومعینمدتطیشودمیانجاماجراییدستگاهتوسطکهاجتماعییااقتصادي
دروابستهغیرثابتهايهزینهشاملثابتگذاريسرمایهصورتبهپنجسالهعمرانیبرنامههدفهايبهبخشیدن

اعتباراتمحلازآناجرايهايهزینهازقسمتییاتماموگرددمیاجرامطالعاتیاواجراومطالعهدوره
:گرددمیتقسیممطالعاتیوانتفاعیغیروانتفاعینوعسهبهوشودمیتأمینعمرانی

برعالوهبرداريبهرهبهشروعازپسمعقولیمدتدرکهاستطرحیمنظور-انتفاعیعمرانیطرح-الف
.نمایدعایدنیزرادولتسیاستازتبعیتبهمتناسبیسودسرمایهاستهالكوجاريهايهزینهتأمین

زیربناییعملیاتواجتماعیرفاههايبرنامهانجامبرايکهاستطرحیمنظور- انتفاعیغیرعمرانیطرح-ب
درآمدحصولآناصلیهدفوگرددمیاجرادولتوظایفکلیهتسهیلجهتتأسیساتوساختماناحداثیاو

.باشدنمی

بااجراییدستگاههايسایریاوسازمانبینقرارداداساسبرکهاستطرحیمنظور-مطالعاتیطرح-پ
.گرددمیاجراخاصیبررسیبرايمتخصصمطالعاتییاوعلمیمؤسسات

یااستانداري-شاهنشاهیارتشتابعهسازمانهايونیروها-هوزارتخانمنظور-اجراییدستگاه-11بند
شرکت-دولتبهوابستهمؤسسه-دولتیمؤسسه-شهرداريبهوابستهمؤسسهوشهرداري-کلفرمانداري

ساالنهبرنامهازقسمتیاجرايدارعهدهکهاستتخصصیاعتباريمؤسسهوالمنفعهعامعمومیمؤسسه- دولتی
.بشود

طبقعمرانیطرحتکمیلواجراازپسکهاستدستگاهیمنظور- برداريبهرهمسئولدستگاه-12بند
دستگاههماناستممکندستگاهاینگرددمیآنازنگهداريوبرداريبهرهبهموظفمربوطمقرراتوقوانین

.باشددیگريدستگاهیاوطرحاجراکننده



خواهدعمومیمحاسباتقانوندرمندرجتعاریفطبقاستنشدهتعریفقانوننایدرکهاصطالحاتی- 13بند
.بود

1.هاي بخش دولتی استها منهاي ارزش کل بدهیمنظور ارزش کل دارائی- ارزش خالص

.دهدمنظور آن دسته از داد و ستدهاي بخش دولتی است که ارزش خالص را افزایش می-درآمد

.دهدآن دسته از داد و ستدهاي بخش دولتی است که ارزش خالص را کاهش میمنظور اعتبار-اعتبار هزینه

اي است که طی مدت بیش از یکسال در هاي تولید شده یا تولید نشدهمنظور دارایی- ايهاي سرمایهدارایی
.رودفرآیند تولید کاال و خدمات بکار می

تولید شده به دارایی. یند تولید حاصل گردیده استهایی است که در فرآمنظور دارایی-هاي تولید شدهدارایی
.شودهاي ثابت، موجودي انبار و اقالم گرانبها تقسیم میسه گروه عمده دارایی

اي است که طی مدت بیش از یکسال بطور مکرر و مستمر در هاي تولید شدهمنظور دارایی-هاي ثابتدارایی
.شودفرآیند تولید به کار برده می

منظور کاالها و خدماتی است که توسط تولیدکنندگان به منظور فروش، استفاده در تولید و یا -انبارموجودي 
.شوندسایر مقاصد در آینده نگهداري می

است که نه به منظور تولید و مصرف، بلکه به دلیل ارزشی که منظور اقالمی با ارزش قابل مالحظه-اقالم گرانبها
)انند تابلو، کتب خطی، فلزات گرانبهام. (شوددارند نگهداري می

مانند زمین و . (نداهاي مورد نیاز تولید است که خودشان تولید نشدهمنظور دارایی-هاي تولید نشدهدارایی
)ذخایر معدنی

منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخص است که براي تحقق بخشیدن به هدفهاي ساالنه برنامه - فعالیت
.گرددشود و منابع مورد نیاز آن از محل اعتبارات مربوط به هزینه تأمین میمیطی یک سال اجرا 

به این قانون اضافه 1380قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ) 77(تعاریف مندرج در این جدول به موجب ماده -1
.شده است



منظور اعتبار مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که براساس - ايهاي سرمایهاعتبار طرح تملک دارایی
با شود طی مدت معین وفنی و اقتصادي و اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام میمطالعات توجیهی،

گذاري ثابت یا مطالعه اعتبار معین براي تحقق بخشیدن به هدفهاي برنامه توسعه پنج ساله به صورت سرمایه
گردد و منابع مورد نیاز اجراي آن از محل اعتبارات مربوط به تملک اي اجرا میبراي ایجاد دارایی سرمایه

.گرددیرانتفاعی تقسیم میشود و به دو نوع انتفاعی و غاي تأمین میهاي سرمایهدارایی

اقتصادشوراي-دومفصل

زیرشرحبهوزیرانازايعدهازمرکبشوراییکشوراقتصاديامورکردنهماهنگوهدایتمنظوربه-2ماده
:شودمیتشکیلاقتصادشوراينامبهوزیرنخستریاستبهایرانمرکزيبانککلرییسو

داراییوزیر

اقتصادوزیر

اجتماعیاموروکاروزیر

طبیعیمنابعوکشاورزيوزیر

روستاهااموروتعاونوزیر

بودجهوبرنامهسازمانرییسومشاوروزیر

وزیرنخستانتخاببهمشاوروزیرانازیکی

.کردخواهندشرکتنیزوزیرانسایرضرورتحسببرشوراجلساتدر

:بودخواهددارعهدهرازیروظایفاقتصادشوراي- 3ماده

.کشورعمرانیهايبرنامهکلیهدفهايتعیین- 1

.وزیرانهیأتدرطرحجهتاجتماعیواقتصاديسیاستهايوهامشیخطبررسی- 2

.وزیرانهیأتدرطرحجهتعمرانیهايبرنامهبهنسبتنظراظهار- 3



.کشورکلبودجهتنظیممشیخطتعیین- 4

.وزیرانهیأتدرطرحبرايکشورکلبودجهبررسی- 5

آنبافعالیتهاوطرحهااجرايزمینهدراجراییدستگاههايمسئوالنکهمسائلیدربارهتصمیماتخاذ- 6
.نمایندمیمطرحشورادرومواجه

ودولتیمؤسساتبهعمرانیاعتباراتمحلازواماعطايبهمربوطضوابطوسیاستهاواصولتصویب- 7
.سازمانوداراییوزارتپیشنهادبهشهرداریهاوعمومیبخشدرتمؤسساسایرودولتیشرکتهاي

مؤسساتگذاريسرمایهدردولتمشارکتیاوواماعطايبهمربوطضوابطوسیاستهاواصولتصویب- 8
.سازمانوداراییوزارتپیشنهادبهتخصصیاعتباريمؤسساتوبانکهاطریقازخصوصی

ازمرکبايکمیتهتوسطکهخارجیاعتباراتوواماخذبهمربوطضوابطوسیاستهاواصولتصویب- 9
.شدخواهدپیشنهادوتنظیمایرانمرکزيبانکوسازمانواقتصادوزارتدارایی،وزارتنمایندگان

هايبرنامهقوانینوقانونایناجرايبهمربوطمقرراتوهانامهآیینبهنسبتنظراظهاروبررسی-10
.وزیرانهیأتدرتصویبوطرحجهتشودمیتهیهسازمانتوسطکههپنجسالعمرانی

عهدهبهقانونایناجرايتاریخازاستگردیدهمحولبرنامهعالیهیأتبهقوانینسایردرکهوظایفی-11
.بودخواهداقتصادشوراي

.بودخواهددارعهدهسازمانرااقتصادشورايدبیرخانهوظیفه-تبصره

بودجهوبرنامهسازمان- سومفصل

سمتآنرییسوشودمیادارهوزیرنخستنظرزیرکهاستدولتیمؤسسهبودجهوبرنامهسازمان-4ماده
.بودخواهددارارامشاوروزیر

:استزیرقراربهنظارتوبودجهتنظیم-ریزيبرنامهزمینهدرسازماناختیاراتووظایف- 5ماده

تهیهوبودجهتنظیموریزيبرنامهمنظوربهاجتماعیواقتصاديهايبررسیومطالعاتانجام- 1
.اجتماعیواقتصاديگزارشهاي

.اقتصادشورايبهآنتسلیمواجراییدستگاههايبانظرتبادلبادرازمدتبرنامهتهیه- 2

.قانوناینچهارمفصلطبقپنجسالهعمرانیبرنامهتهیه- 3

.اقتصادشورايبهکشورکلبودجهبهمربوطاستهايسیوهامشیخطپیشنهاد- 4

.کشورکلبودجهتنظیموتهیه- 5



.قانونایننهمفصلمفادطبقآنهاساالنهپیشرفتوهابرنامهاجرايبرمستمرنظارت- 6

.کشورآماريهايبرنامهوروشهانمودنهماهنگ- 7

.وزیرنخستبهنآگزارشوکشورياجراییدستگاههايعملکردوداراییارزشیابی- 8
.شودمطرحاقتصادشورايدربایدکهمسائلیوگزارشهابررسی- 9

منصوب2همایونیفرمانموجببهوزیرنخستموافقتوسازمانرییسپیشنهادبهسازمانمعاونان-6ماده
.باشندمیهاوزارتخانهمعاونانبهمربوطمقرراتمشمولوشوندمی

پنجسالهعمرانیهايبرنامهتهیه-چهارمفصل

پیشنهادهاياساسبررابعددورهبرنامهسالهپنجعمرانیبرنامهدورههرپایانازقبلبایدسازمان- 7ماده
نمایدتسلیماقتصادشورايبهوتهیههااولویتگرفتننظردرباآنهاتلفیقوخودمطالعاتواجراییدستگاههاي

.داردارسالوزیرانهیأتدرطرحبرايتأییدوبررسیازپستا

بهتصویبجهترابعددورهبرنامهالیحهبرنامهدورههرپایانازقبلماهششحداقلبایددولت- 8ماده
.نمایدتقدیممجلس

قالبدرمربوطاعتباراتوعملیاتحجمونوعشاملمختلفبخشهاياجراییعملیاتکلیهايبرنامه-9ماده
.رسیدخواهدمجلسینبرنامهکمیسیونهايتصویببهفوقمرانیعبرنامه

واجراییدستگاههايعملیاتدرهماهنگیایجادوعمرانیهايبرنامهتهیهدرنظرتبادلمنظوربه-10ماده
مختلفمناطقاحتیاجاتباهابرنامهتطبیقوخصوصیبخشوعمومیمؤسساتبینهماهنگیایجادهمچنین

.دادخواهدتشکیلاجراییدستگاههايباریزيبرنامهمشتركهايکمیتهنامبههاییکمیتهزمانساکشور

کشورکلبودجه- پنجمفصل

مصوب ت کشوردر قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقاما"فرمان همایونی"قانون راجع به حذف عبارت رجوع کنید به -2
14/3/1360.



.شودمیتهیهقانوناینرعایتباوعمومیمحاسباتقانونمقرراتطبقکشورکلبودجه-11ماده

دراجراییدستگاههايجارياعتباراتباهمراهاجراییيهابرنامهقالبدرعمرانیطرحهاياعتبارات-12ماده
.گرددمیتقدیمملیشورايمجلسبهتصویببرايومنظورکشورکلبودجه

وجارياعتباراتباهمراهراخودبعدسالبودجهوساالنهبرنامهمکلفنداجراییدستگاههايکلیه-13ماده
.دارندارسالسازمانبهبودجهتهیهدستورالعملطبقنیازموردعمرانی

بهوابستههايدستگاهپیشنهاديعمرانیطرحهايوجاريهايفعالیتشاملساالنهبرنامهوبودجه-14ماده
یاوعمومیمجمعیامربوطوزیرتأییدبهموردحسببرسازمانبهارسالازقبلبایدهاوزارتخانهازیکهر

.باشددهرسیدستگاهمسئولباالترین

درساالنهداردايناحیهجنبهکهکلفرمانداريیااستانهربهمربوطعمرانیطرحهاياعتبارات-15ماده
شدخواهدگذاشتهکلفرماندارانیااستاندارانازیکهراختیاردرومنظورخاصعنوانتحتکشورکلبودجه

.برسانندمصرفبهساالنهبرنامهطبقتا

این7مادهبهتوجهباذیربطاجراییدستگاههايوسازمانرامادهاینموضوععمرانیهايبرنامه- 1تبصره
واستاندارانوشهرستانواستانانجمنهاينمایندگانومربوطمناطقدرمجلسیننمایندگاننظراتوقانون

.نمایدمیتهیهفرماندارانوکلفرمانداران

رامادهاینموضوععمرانیطرحهاياجرايوتنظیموتهیهبهمربوطنامهآیینتاسموظفسازمان- 2تبصره
واستاندارانبههاوزارتخانهطرفازاختیارتفویضوشهرستانواستانانجمنهايمشارکتنحوهشامل

.نمایدیمتسلوزیرانهیأتبهتصویبجهتوتهیهراآناجرايبرنظارتوآنهاباهمکاريوکلفرمانداران

واستانهابهتفکیکقابلکهراجارياعتباراتازقسمتآنکردناستانیمقدماتتدریجبهدولت- 16ماده
هرتفکیکبهمزبوراعتباراتپنجمبرنامهپایانتاکهنحويبهنمودخواهدفراهمباشندمیکلفرمانداریهاي

.دشومنعکسکشورکلبودجهدرکلفرمانداريواستان

منابعمحلازکهدولتیشرکتهايدولتیبخشدرگذاريسرمایهنمودنهماهنگوتلفیقمنظوربه- 17ماده
توسعهیاوجدیدتجهیزاتوتأسیساتایجادیاساختماناحداثجهتگذاريسرمایهبهاقدامخودداخلی

ریالمیلیونپنجاهازمجموعاًخودداخلیمالیمنابعمحلازآنهاساالنهگذاريسرمایهمبلغکلونمایندمی



جهتراخودبعدسالگذاريسرمایهبرنامهکشورکلبودجهتنظیمموقعدرسالهرمکلفندکندمیتجاوز
.نمایندارسالسازمانبهدولتعمرانیعملیاتسایربانمودنهماهنگوتلفیق

.نمودخواهدمطرحاقتصادشورايدرتأییدجهتراخودنظروبررسیسازمانراشرکتپیشنهاديبرنامه

یاوعمومیمجامعدردیگرعنوانبهیاسهامصاحباننمایندهسمتبهدولتطرفازکهمقاماتسایرووزراء
.نمایندرعایتدستگاهبودجهتصویبدررااقتصادشوراينظرموظفنددارندعضویتشرکتهاشوراهاي

اجراییدستگاههايپیشنهادهاينمودنهماهنگوتلفیقوالزمهايرسیدگیانجامازپسسازمان-18ماده
عمومیمحاسباتقانون26مادهرعایتباراکشورکلبودجهالیحهعمرانیطرحهايوجاريفعالیتهايمورددر

.نمودخواهدتنظیم

.شدخواهدابالغاجراهتجاجراییدستگاههايکلیهبهوزیرنخستطرفازمصوببودجه-19ماده

موردسازمانودستگاهبینکهطرحهاوفعالیتهاشرحاساسبراستمکلفاجراییدستگاهبودجهاجرايدر
.نمایدعملمصوباعتباراتحدوددراستشدهواقعتوافق

تانیازموردراعتباکندمیتجاوزمالیسالیکازآنهااجرايمدتکهعمرانیطرحهايمورددر-20ماده
بودجهباهمراهوتعیینگرددمیمنظورآندرمزبورطرحکهسالیاولینبودجهدرساالنهتفکیکبهکارپایان
رعایتباطرحمبلغکلیهدربارهتعهدواعتبارتأمینبهمجازاجراییدستگاهورسدمیتصویببهکشورکل

.باشدمیشدهتفکیکساالنهاعتبارات

نمایدتجاوزپنجسالهعمرانیبرنامهدورهازآنهااجرايمدتکهعمرانیطرحهايمورددرفوقروش- 1تبصره
.بودخواهداجراقابلنیز

دربعدسالهايدرطرحتکمیلبراينیازمورداعتبارمبلغتعیینطرحهاازبرخیمورددرهرگاه-2تبصره
تصویببهاجراییبرنامهوطرحتغییرنباشدمقدوراجراییدستگاهطرفازسالبودجهپیشنهادهايتهیهموقع

بودجهکمیسیونتصویببهموکولبودجهتغییرواصالحواعتبارتأمینورسدمیمجلسینبرنامهکمیسیونهاي
موکولبعدسالهايبراياجراییدستگاههايطرفازمالیتعهدگونههرقبولواستملیشورايمجلس

.بودخواهدمجوزاینیلتحصبه



عمرانیطرحهاياجراي-ششمفصل

ازعمرانیطرحهاياجرايواستاجراییدستگاههايباعمرانیطرحهاياجرايوتهیهمسئولیت- 21ماده
.بودخواهددولتعمومیمقرراتوقوانینسایروقانوناینمفادتابعمعامالتیومالیواستخدامیمقرراتنظر

خودخاصاستخدامیومعامالتیومالیمقرراتداراياجراییدستگاهکهصورتیدرانتفاعیطرحهايمورددر
کهدهداجازهتواندمیوزیرانهیأتالمنفعهعاممؤسساتبهمربوطعمرانیطرحهايمورددرهمچنینباشد

.گیردصورتدستگاهخاصمقرراتطبقطرحهااجراي

اجراییدستگاهوسازمانبیننظراختالفطرحبودنانتفاعیغیریاانتفاعیتشخیصردمودرهرگاه-تبصره
.بودخواهداقتصادشورايبانهاییتصمیماتخاذنمایدبروز

نامهآییناساسبرسازمانتوسطپیمانکارانومشاورمهندسینبنديطبقهوصالحیتتشخیص- 22ماده
.گرفتخواهدصورتوزیرانهیأتمصوب

وزیرانهیأتمصوبنامهآییناساسبرمناقصهبرندهتعیینروشوپیمانکارانومشاورمهندسینبهکارارجاع
.گیردمیانجاماجراییدستگاهتوسط

مطالعاتیطرحهاياجرايجهتتخصصییاوعلمیمؤسساتبهاجراییدستگاهطرفازکارارجاع-تبصره
.بودخواهدسازمانتأییدباربوطمقراردادانعقادهمچنین

بهمربوطقراردادهايعمومیشرایطوکلیاصولهمچنیناستانداردهاومعیارهاتعیینبرايسازمان-23ماده
دستگاههايبهالزمدستورالعملآناساسبروزیرانهیأتتصویبازپسوتهیهاينامهآیینعمرانیطرحهاي

.باشندمیآنرعایتبهموظفاجراییستگاههايدونمایدمیابالغاجرایی

مالیمنابع-هفتمفصل

ونفتدرآمدمحلازساالنههايبرنامهوعمرانیبرنامههرعملیاتاجرايجهتدولتمالیمنابع-24ماده
خارجیوداخلیاعتباراتووامهانیزودولتدرآمدهايسایرومستقیمغیرومستقیممالیاتهايآن،مشتقات

.شدخواهدمتمرکزخزانهدرمربوطوجوهوباشدمی

تصویببهوتعیینبرنامههمانقانونضمنمذکورمالیمنابعازعمرانیبرنامههراعتبارتأمیننحوهومیزان
.رسیدخواهد



ازخدماتوکاالیدخروقرضهاوراقانتشارطریقازیانقدصورتبهخارجیاعتباراتووامهامیزان-25ماده
تحصیلعمرانیطرحهايهزینهازقسمتییاتمامتأمینجهتکهمذکوراعتباراتووامهاتضمینیاخارج

عناوینتحتکهاعتباراتووامهامیزانوگرددمیمشخصوتعیینعمرانیبرنامهدورههرقانونطبقشودمی
کلازنبایدشودمیمنعقدقراردادیاموافقتنامهآنضمینتیاوتحصیلجهتعمرانیبرنامهدورههرطیفوق
.نمایدتجاوزدورههمانعمرانیبرنامهقانوندرشدهتعیینمبلغ

طرفازنمایندگیبهداراییوزارتوگرددمیمتمرکزداراییوزارتدرخارجیاعتباراتووامهابهمربوطامور
ووامهاتحصیلبهنسبتفوقشدهتعیینمیزانحددرقانوننای3ماده9بندرعایتبااستمجازدولت

.نمایدامضاءرامربوطهايموافقتنامهوقراردادهاونمودهاقداماعتبارات

.نمایدتقدیممجلسینبهراآنگزارشقراردادهرانعقادازپسماهیکظرفاستمکلفداراییوزارت

تصویبازپسگرددمیمنعقدآنهاباخارجیدولتهايازواملتحصیبرايکهقراردادهایی-1تبصره
.بودخواهداجراقابلمجلسینداراییکمیسیونهاي

داراییوزارتومربوطاجراییدستگاهتوسطمشترکاًاعتباریاووامتحصیلبهمربوطمذاکراتانجام- 2تبصره
.گرفتخواهدصورت

همانبودجهدرشدهبینیپیشکلمبلغازنبایدسالهردرخارجیمالیعمنابازاستفادهمیزان- 3تبصره
.نمایدتجاوزسال

وابستهبازرگانیمؤسسهیادولتیشرکتیکعهدهبهانتفاعیعمرانیطرحهاياجرايکهموارديدر-26ماده
بهبناتواندمیدولتستاخارجیاعتباریاوامتحصیلمستلزممذکورطرحاجرايواستشدهمحولدولتبه

جلببانظرمورداعتباریاوامتحصیلبهنسبتکهدهداجازهمزبورمؤسسهیاشرکتبهداراییوزارتپیشنهاد
هیأتتصویبازپسرامربوطقراردادهايونمودهاقدامقراردادشرایطبهنسبتداراییوزارتقبلیموافقت
3.بگذارداجراموقعبهونمودهمبادلهوامضاءخودنامبهوزیران

دررامذکوراعتباراتووامهابهمربوطهايهزینهسایروبهرهواصلاقساطاستموظفمؤسسهیاشرکت
.نمایدپرداختمقرررسیدهايسردرومنظورخودبودجه

.قانون برنامه و بودجه کشور لغو شده است) 26(، ماده )مصوب شوراي انقالب(1359قانون بودجه سال ) 44(به موجب تبصره -3



اعتباریاوامدهدازهاجوزارتآنبهداراییوزارتپیشنهادبهبناولزومصورتدرتواندمیدولت-تبصره
مربوطتعهداتبهگیرندهواممؤسسهیاشرکتکهصورتیدر. نمایدتضمیندولتطرفازرامادهاینموضوع

محلازبابتاینازراخودمطالباتایرانمرکزيبانکطریقازیاورأساًتواندمیداراییوزارتننمایدعمل
واممؤسسهیاشرکتداراییهايسایرو) بانکیهايسپردهمنجمله(نقديداراییهايیاوجاريدرآمدهاي

.نمایدوصولگیرنده

طرحهايهزینهازقسمتیتأمینبرايکهدولتبهوابستهمؤسساتودولتیشرکتهايومؤسسات-27ماده
خارجیاعتباریامواتحصیلبهاحتیاجگرددنمیتأمیندولتعمرانیاعتباراتمحلازکهخودگذاريسرمایه
تحصیلآنبهمربوطقراردادمفادوشرایطوواممبلغبهنسبتراداراییوزارتکتبیموافقتبایدباشندداشته
.نمایند

بهموکولآنهامورددردولتیمقرراتوقوانینشمولخودخاصمقرراتوقوانینموجببهکهشرکتهاییکلیه
اختیارخاصقانونموجببهکهدولتبهوابستهیادولتیشرکتیامؤسسهرهنیزوباشدمیآنهانامذکر

4.بودخواهندمادهاینمشمولنیزباشدداشتهراخارجیاعتباریاوامتحصیل

جاريوعمرانیاعتبارپرداختوتعهد- هشتمفصل

اساسبرقانوناین21مادهبههتوجباعمرانیطرحهاياجرايبرايوجهیگونههرپرداختوتعهد- 28ماده
.گرفتخواهدصورتکشورکلبودجهقانونوعمومیمحاسباتقانون

صدوربهمبادرتاعتبارتأمینبدونعمرانیطرحهاياجرايدرکهاشخاصیهمچنینمادهاینحکمازمتخلفین
مجازاتمشمولبنمایندکندایجادولتدذمهبردینیکهآننظائروقولنامهیاقراردادیاسندامضايیادستور

.بودخواهندعمومیمحاسباتقانون85مادهدرمقرر

کلبودجهمصوبهاعتباراتپرداختدارعهدهداراییوزارتکشورعمرانیپنجمبرنامهشروعتاریخاز- 29ماده
عمرانیهايبرنامهاجرايازاشینمطالباتوصولوبدهیهاپرداختنیزوعمرانیوجارياعتباراتازاعمکشور

عهدهبهگذشتهعمرانیهايبرنامهاجرايازناشیمطالباتوبدهیهاتشخیصوتعیین. بودخواهدگذشته
.استسازمان

.قانون برنامه و بودجه کشور لغو شده است) 27(، ماده )مصوب شوراي انقالب(1359قانون بودجه سال ) 44(به موجب تبصره -4



منظورکشورکلبودجهدرسالهرراگذشتههايبرنامهبهمربوطبدهیهايپرداختبرايالزماعتبارسازمان
.کردخواهد

گزارشهاياساسبررسدمیتصویببهدولتعمومیبودجهدرکهعمرانیوجارياعتباراتکلیه- 30ماده
وداراییوزارتنمایندگانازمرکبايکمیتهتوسطشدهمعینهايدورهدرعملیاتپیشرفتوبودجهاجرایی
بودخواهدايآییننامهموجببهآنهايدورهوالذکرفوقاعتباراتتخصیصنحوه. شودمیدادهتخصیصسازمان

.رسدمیوزیرانهیأتتصویببهسازمانوداراییوزارتپیشنهادبهبناکه

مربوطبانکیغیروبانکیهايهزینهسایروکارمزدنیزوبهرهپرداختوواماصلاقساطبازپرداخت-31ماده
وتأمینمنظوربهقوانینسایریاوعمرانیايهبرنامهمقرراتوقوانینطبقکهخارجیاعتباراتووامهابه

نیازپرداختهااینانجاموباشدمیداراییوزارتعهدهبهشدخواهدوشدهاخذعمرانیطرحهايهزینهپرداخت
.داشتنخواهدايجداگانهمجوزکسببه

.کردخواهدورمنظکشورکلبودجهدرراپرداختهااینانجامجهتالزماعتبارسالههمهسازمان

اجراییدستگاههايبهانتفاعیعمرانیطرحهاياجرايجهتعمرانیاعتباراتمحلازکهوجوهی-32ماده
.بودخواهدوامصورتبهشودمیپرداختمربوط

وزارتبامنعقدهقراردادطبقرامتعلقبهرهواصلاستمکلفکندمیدریافتوامترتیببدینکهدستگاهی
.بپردازدخزانهبهمقرررسیدسردردارایی

اجرادولتبهوابستهمؤسساتودولتیشرکتهايتوسطکهانتفاعیطرحهايازبرخیمورددر- 33ماده
اجرايبرايالزماعتبارازدرصدپنجاهتاحداکثردهداجازهسازمانپیشنهادبهتواندمیاقتصادشورايشودمی

.شوداعطاءوضبالعصورتبهانتفاعیطرح

نظارت-نهمفصل

جارياعتباراتمحلازآنهزینهکهعمرانیطرحهايوفعالیتهااجرايمورددراستموظفسازمان-34ماده
وهدفهاباحاصلهنتایجوعملیاتمطابقتنظرازوارزشیابیمنظوربهشودمیتأمیندولتعمرانیو

وطرحهامشخصاتوهادستورالعملکشور،کلبودجهقوانینوعمرانیامهبرنقوانیندرشدهتعیینهايسیاست
انجامبرايوکندنظارتمربوطعمرانیطرحهايوجاريفعالیتهايزمانیهايجدولباکارپیشرفتمقایسه



اهدستگوکندبازرسیوبازدیداجراییدستگاههايفعالیتهايوطرحهاعملیاتازمستمرطوربهمنظوراین
.بگذاردآنازحاصلنتایجونظارتجریاندرمرتباًرااجرایی

عملبهدائممراقبتعمرانیطرحهايوجاريفعالیتهايپیشرفتدرموظفنداجراییدستگاههاي- 35ماده
هکلیونمایندتسلیمسازمانبهراالزماطالعاتشودمیتعیینسازمانطرفازکهترتیبیبهمنظماًوآورده

فراهمحیثهرازطرحهاوفعالیتهااجراينتایجبرسازمانارزشیابیونظارتبرايراالزمهمکاريوتسهیالت
.سازند

عمرانیاعتباراتمحلازذیحسابانکهمبالغیازکاملیصورتمنظمزمانیفواصلدرداراییوزارت- 36ماده
.نمایدمیارسالسازمانبهوتهیهشودمیتوافقسازمانوداراییوزارتبینکهروشیطبقکنندمیپرداخت

زیرشرحبهراکشورکلبودجهوعمرانیعملیاتپیشرفتبهمربوطگزارشهاياستموظفسازمان- 37ماده
:نمایدتسلیموزیرنخستبهوتنظیم

پرداختهايبهتوجهبافعالیتهاوطرحهااجرايمشکالتوعملیاتپیشرفتحاويششماههگزارش- 1
.مشکالتاینرفعجهتمشخصپیشنهادهايهمچنینوشدهانجام

وضعبینیپیشوگذشتهسالدرکشوراقتصاديوضعتحلیلوتجزیهشاملساالنهاقتصاديگزارش- 2
.بعدسالوجاريسال

ازايهخالصانضمامبهبرنامهدورههردرناتمامکارهايوشدهانجامعملیاتدربارهجامعگزارش- 3
.برنامهدورههرپایانازپسماهششتاحداکثرشدهپرداختعمرانیهايهزینه

هرماهشهریورپایانتامنتهیایرانمرکزيبانکواقتصادوزارت- داراییوزارتهمکاريبابایدمزبورگزارش
.شودتسلیموزیرنخستبهسازمانتوسطسال

برنامههدفهايتحققوعملیاتارزشیابیبهنسبتصریحنظراظهارحاويبایدبرنامهدورههربهمربوطگزارش
.شودتقدیممجلسینبهوزیرنخستتوسطبرنامهدورههرعملکردجامعگزارشپیوستوبوده

دریافتعمومیبودجهمحلازراخودمالیمنابعدرصدپنجوبیستازبیشکهاجراییدستگاههاي-38ماده
دستمزدوحقوقشورايتصمیماترعایتبهموظفخودکارکنانمزایايوحقوقپرداختنظرازنددارمی
.آمدخواهدعملبهفصلاینمفادطبقنظارتآنهادربارهوباشندمی



مختلفمقررات-دهمفصل

بهمربوطعامالتممورددر1349ماهديپانزدهمصوبعمومیمحاسباتقانون71مادهاجرايدر-39ماده
کمیسیونتصویبازپسمعاملهانجامباشدریالمیلیوندهازبیشمعاملهمبلغچنانچهعمرانیطرحهاي

یکصدازمتجاوزمعاملهمبلغکهصورتیدروشودمیعملیاجراییدستگاهمسئولیاوزیرتأییدونفريسه
بهاجراییدستگاهمسئولیاوزیرپیشنهادبهنفريسههیأتتصمیمکهاستآنبهموکولباشدریالمیلیون

.برسدوزیرانهیأتتصویب

واموالحساببهآیدمیوجودبهانتفاعیعمرانیطرحهاياجرايازپسکهداراییهاییواموالکلیه- 40ماده
.شدخواهدمنظورطرحبرداريبهرهمسئولدستگاهدارایی

متعلقآیدمیوجودبهمطالعاتیوانتفاعیغیرعمرانیطرحهاياجراياثردرکهاموالیوتأسیساتابنیه،کلیه
تأسیساتوابنیهکهاستبرداريبهرهمسئولدستگاهیاواجراییدستگاهباآنهاحراستوحفظواستدولتبه
ازناشیدرآمدهايایومزبوراموالازاستفادهحقواگذاريیااستفاده. دارداختیاردررامزبوراموالو

.شدخواهدمشخصدولتتوسطاموالوتأسیساتوابنیهنوعاینازبرداريبهره

طرحهايتأسیساتوزمینمالکیتشدخواهدپیشنهادسازمانطرفازکهضوابطیطبقتواندمیوزیرانهیأت
.یدنماواگذارطرحمجريالمنفعهعامعمومیمؤسساتبهراانتفاعیغیرعمرانی

مؤسسهجهاتازجهتیبهکهصورتیدروندارندراانتقالموردتأسیساتوزمینواگذاريحقمزبورمؤسسات
خواهداعادهدولتبهواگذارياموالمالکیتسازدمتوقفراخودالمنفعهعامخدماتانجامیاوگرددمنحل
.گردید

عهدهبهدولتیشرکتهايومؤسساتوهاوزارتخانهکلیهحسابرسیامورقانونایناجرايتاریخاز- 41ماده
وظائفانجاممنظوربهدهدانجامرسمیحسابدارانیاخودحسابرسانوسیلهبهکهشودمیمحولداراییوزارت

حسابرسیشرکتاستمحولداراییوزارتعهدهبهعمومیمحاسباتقانونوقانوناینطبقکهحسابرسی
استرسیدهمجلسینمربوطکمیسیونهايتصویببه1350.9.29تاریخدرآناساسنامهکهیزنبرقوآبوزارت



تعیینشرکتعمومیمجمعدرسهامصاحبنمایندهعنوانبهداراییوزیروبودخواهدداراییوزارتبهوابسته
تصویبوداراییرتوزاپیشنهادبهمزبورشرکتاساسنامهمواددردیگراصالحوتغییرگونههر. شودمی

.آمدخواهدعملبهمجلسیناستخداموداراییکمیسیونهاي

آنعمومیمجمعوشودمیاقتصادوزارتبهوابستهصنعتیاعتباراتبانکقانونایناجرايتاریخاز-42ماده
.بودخواهدبودجهوبرنامهسازمانرییس-داراییوزیر- اقتصادوزیرازمرکب

.داشتخواهدعهدهبهراعمومیمجمعریاستصاداقتوزیر

فرمانباوزیرانهیأتتصویبوعمومیمجمعتأییدواقتصادوزیرپیشنهادبهصنعتیاعتباراتبانکعاملمدیر
.شودمیمنصوبهمایونی

.شوندمیانتخابعمومیمجمعطرفازبانکمدیرههیأتاعضاي

دهدمیانجامخوداساسنامهدرمقرروظایفبرعالوهکهراامانیفعالیتهايواعانصنعتیاعتباراتبانک-تبصره
.دادخواهدانجامرسد،میعمومیمجمعتصویببهبانکپیشنهادبربناکهاصولیطبقبرنیزآیندهدر

دولتیسساتمؤیاهاوزارتخانهازیکیبهوزیرانهیأتتشخیصبهکشورکلبردارينقشهسازمان- 43ماده
.شدخواهدمنتقل

.کردخواهدوظیفهانجامسازماننظرتحتالسابقکمافیایرانآمارمرکز-44ماده

ایرانآمارمرکزتأسیسقانوندرنظرتجدیدالیحهقانوناینتصویبتاریخازماهششظرفاستمکلفدولت
.نمایدمجلسینتقدیمرا

مطالباتکلیهنیزومشابهمالیمؤسساتوبانکهاوشرکتهادربرنامهسازمانبهمتعلقسهامکلیه- 45ماده
طبقخصوصیبخشحقوقیاشخاصوحقیقیاشخاصازمطالباتونامبردهمؤسساتازبرنامهسازمان

دولتطرفازنمایندگیبهدولتیشرکتیاودولتیمؤسسهیاوزارتخانهچندیایکبهوزیرانهیأتتصویبنامه
وزیرانهیأتتصویبنامهموجببهمزبورسهامصاحبانعمومیمجامعدردولتنمایندگی. گرددمیمنتقل
.شدخواهدتعیین

برنامهسازمانعاملمدیرعهدهبههانامهتصویبوهانامهآیینوقوانینموجببهکهوظائفیکلیه-46ماده
.شدخواهدمحولسازمانرییسیاومربوطزیروعهدهبهوزیرانهیأتتصویببابودشدهمحول



سازمانرییسبهشدهواگذاربودجهدفتررییسعهدهبههانامهآیینوقوانینموجببهکهوظائفی- 47ماده
.گرددمیمحول

.نمایدواگذارخودمعاونانازیکیبهرامادهاینموضوعوظایفازیکهرتواندمیسازمانرییس

یاوآمدهوجودبهعمرانیهايبرنامهاجراياثردرکهراتولیديوانتفاعیتأسیساتتواندمیدولت-48ماده
شرکتهايبهتأسیساتاینکنندهادارهیاایجادکنندهدستگاهپیشنهادبهراآنسهامازقسمتییاکالًآمدخواهد
بهمربوطمقرراتبهتوجهباموردحسببرایرانیحقوقییاحقیقیاشخاصبهیاونمودهواگذاربالعوضدولتی
.برساندفروش

درخارجیکشورهايیاوالمللیبینسازمانهايطرفازکهبالعوضکمکهايوخارجیفنیکمکهاي- 49ماده
بهایرانکمکهايبرنامههمچنینو) جنگوزارتبهمربوطکمکهاياستثنايبه(گیردمیقرارایراندولتاختیار

وزارتوخارجهاموروزارتنمایندگانازمرکبايکمیتهنظرتحتخارجیکشورهايوالمللیبینسازمانهاي
.شدخواهدهماهنگیاتنظیمسازمانواقتصادوزارتودارایی

.گردیدخواهدمنظوردولتعمومیبودجهدرخاصعنوانتحتخارجیکشورهايبهایرانکمکهاياعتبار

تأسیساتواعیانیو) بائرودائرازاعم(اراضیخریدبهاحتیاجعمرانیطرحهاياجرايبرايهرگاه-50ماده
:شدخواهدعملزیرطریقبهباشدخصوصیمؤسساتیاافرادبهمتعلق

توافقواردهخساراتوتأسیساتوابنیهواراضیبهايمورددرمالکواجراییدستگاهبینهرگاه- 1
رأساًاجراییدستگاهنباشدبیشترریالمیلیونیکازخسارتیامعاملهمبلغکهصورتیدرباشد،

خسارتیامعاملهمبلغکهصورتیدرونمایداقدامخسارتپرداختوملکخریدبهنسبتتواندمی
دهمادرمقررهیأتتصویببهبایدخسارتمیزانیاوملکخریدبهايباشدریالمیلیونیکازبیش

.برسدعمومیمحاسباتقانون71

مالکوطرحاجراکنندهمقاماتبینواردهخساراتوتأسیساتوابنیهواراضیبهايبهنسبتهرگاه- 2
هیأتیوسیلهبهمرکزاستاندرطرحاجرايمحلحسببرخسارتمیزانوبهانشودحاصلتوافق
بهکلفرمانداریهايواستانهادروآنانندگاننماییاثبتکلمدیرکل،دادستانکشور،وزیرازمرکب
استانثبتادارهرییسوشهرستانیااستاندادستانوکلفرمانداریااستاندارازمرکبهیأتیوسیله

گردندمیانتخابمزبورهیأتهايطرفازکهصالحیتدارکارشناساننظربهتوجهباکل،فرمانداريیا



وتعاونوزیرمرکزاستاندرمزروعیامالكمورددر. استقطعیهیأتهااینرأيوشدخواهدتعیین
وتعاونادارهرییسکلفرمانداریهايواستانهاسایردروکشوروزیرجايبهاونمایندهیاروستاهاامور
.بودخواهدکلفرمانداریااستاندارجايبهاستانروستاهايامور

عملیاتحوزهدرواقعمشابهتأسیساتوابنیهواراضیعادلههايبازاستعبارتقیمتتعیینمالك- 3
سکونتمحلملککهموارديدر. آنهاقیمتدرمربوططرحتأثیرگرفتننظردربدونعمرانیطرح
مالکاعاشهممرهرگاهوشدخواهدافزودهملکقیمتبهدهصديعادلهبهايبرعالوهباشدمالک

خواهدپرداختاوبهبابتاینازعادلهقیمتدیگر% 15باشدمتصرفیکملهماندرآمدبهمنحصر
.شد

اجراییدستگاهخسارت،میزانیاوملکبهايمورددراجراییدستگاهومالکبینتوافقحصولصورتدر
ونمایداقدامخسارتپرداختیاوآنبهايپرداختوملکخریدبهنسبتماهششظرفحداکثراستموظف

مالکوبودخواهداثربیشدهحاصلتوافقصورتاینغیردر.کنداعالمملکخریدازراخودانصرافآنکهای
.دهدانجامغیرهواجارهفروش،ازاعمخودملکبهنسبتراعملیگونههرتواندمی

وقوانینلمشموزارعینبهواگذارياراضیانتقالنحوهقانونبهتوجهبامزروعیامالكمورددر- 4
درصدپانزدهمعادلعادلهبهايپرداختبرعالوهواقدام1351.9.21مصوبارضیاصالحاتمقررات
تركراخودسکونتمحلکهبرزگرانیونشینانخوشبیندرصدپانزدهوزارعینبینمزبورقیمت

.شدخواهدتقسیمآنانتکفلتحتعائلهتعدادنسبتبهنمایندمی

داشتهبحثموردملکدرحقوقیزارعینمحل،روستاهاياموروتعاونادارهنظرطبقکهصورتیدر- 5
بهبقیهوپرداختآنهابهوکسرملکعادلهقیمتازادارهآنتشخیصبهذینفعزارعینحقوقباشند
.شدخواهدپرداختمالک

احسنبهتبدیلیالمدتاطویلاجارهطریقبهنیستمجازآنهافروشکهايموقوفهامالكبهنسبت- 6
روستاهاياموروتعاونادارهنظرطبقزارعینکهصورتیدرموقوفهامالكمورددر. شدخواهدعمل
.شودمیتأمینادارهآنتشخیصبهآنانحقوقباشندداشتهملکآندرحقوقیمحل

بهملکقیمتختپرداازپسفقطمالکباتوافقحصولصورتدرتأسیساتوابنیهواراضیتصرف- 7
بنددرمذکورهیأتهايوسیلهبهشدهتعیینقیمتتودیعازپسمالکباتوافقعدمصورتدرومالک



نبایدخسارتیاملکقیمتدرتوافقعدمصورتهربه- استمجازدادگستريصندوقدرمادهاین2
آنتحویلوملکانتقالهبمالککهصورتیدر. گرددعمرانیطرحاجرايدرتأخیریاوقفهموجب
طرفازمحلدادستانمحل،دادگستريحسابداريصندوقدرملکقیمتسپردنازپسندهدرضایت

.نمایدمیاقداممذکورملکقطعیتخلیهبهماهیکظرفوامضاءرانظرموردملکانتقالسنداو

برقومواصالتیخطوطیاوفرعییااصلیراههايمسیردرکهشهرهامحدودهازخارجدرواقعاراضی- 8
وزیرانهیأتطرفازکهلزومموردحریمرعایتباگیردمیقرارنفتوگازهايلولهوآبمجاريو

پرداختوجهیارتفاقحقاینبابتازوگیردمیقراراستفادهمورددولتطرفازشدخواهدتعیین
ازقبلکهبودخواهدمحلهرشهرجمنانمصوبنقشهشهرمحدودهتشخیصمالك. شدنخواهد
.باشدشهرداریهاعملموردعمرانیطرحمراحلشروع

وبرودبینازالذکرفوقتأسیساتاحداثاثربرکهباشدداشتهوجوداعیانیومستحدثاتکهصورتیدر- 9
راواردهخساراتورفتهبینازاعیانیقیمتبایدمربوطاجراییهايدستاهشودواردآنهابهخساراتییا

.بپردازندقانوناینمقرراتطبق

شهرداريکهصورتیدرهستنددارعهدهراعمرانیطرحهاياجرايمسئولیتشهرداریهاکهموارديدر-10
پرداختوتأسیساتوابنیهواراضیخریدلحاظازنباشدشهريعمرانونوسازيقانونمشمولمربوط

.بودخواهدقانوناینمقرراتتابعخسارت

المنفعهعاممؤسساتودولتیمؤسساتیاهاوزارتخانهازیکیعمرانیطرحهاياجرايبرايهرگاه-51ماده
باشدداشتهدیگردولتیمؤسساتیاوهاوزارتخانهبهمتعلقتأسیساتوابنیهوبائریادائراراضیخریدبهاحتیاج
اصالحقانوندرمندرجمراتبرعایتشرطبهوبالعوضصورتبهووزیرانهیأتتصویبنامهموجببهانتقال
خواهدانجام1351ماهبهمن16مصوبدرمانیوخیریهمؤسساتبهدولتیابنیهواراضیواگذاريقانون
.گرفت

شدهتعیینارزشاساسبربهاباشددولتیشرکتبهمتعلقتأسیساتوابنیهواراضیکهصورتیدر-تبصره
.استپرداختقابلمربوطشرکتترازنامهدر

تصویببهوتنظیمراخودتشکیالتقانونایناجرايتاریخازماهششظرفاستموظفسازمان- 52ماده
.برساندکشوراستخدامیواداريامورسازمان



جدیدشکیالتتتصویبتاریخازماهیکتاحداکثرکهسازمانرسمیمستخدمینازعدهآنبا-1تبصره
:شدخواهدعملزیرطرقازیکیبهنشوندسازمانیپستمتصدي

بازنشستگیحقوقوشوندمیبازنشستهباشندخدمتسابقهسال20دارايحداقلکهرسمیمستخدمین-الف
30مادهطبقکهبودخواهدقانوناینتصویبتاریخدرآنهاتصديموردشغلپایهوگروهحقوقبابرابرعدهاین

.شودمیتعیینآنبهمربوطمقرراتوکشورياستخدامقانون

بهباشندکشورياستخدامقانونمشمولدولتیمؤسساتوهاوزارتخانهنیازموردکهمستخدمینی-ب
.شوندمیمنتقلمزبوردستگاههاي

قانونمقرراتطبقنشودجرااآناندربارهبیاالفبندمفادکهتبصرهاینموضوعمستخدمینسایربا-ج
.شدخواهدعملکشورياستخدام

مؤسساتیاهاوزارتخانهدرقانوناینتصویبتاریخدرکهسازمانرسمیمستخدمینازعدهآن-2تبصره
محسوبشدهمنتقلمزبوردستگاههايبهدارنداشتغالخدمتبهکشورياستخدامقانونمشمولدولتی

.شوندمی

وهانامهآیینکلیه. شدخواهدگذاشتهاجراموردبه1352ماهفروردیناولتاریخازقانوناین-53ماده
هیأتتصویببه1352ماهشهریورپایانتاوتهیهسازمانتوسطبایدقانونایندرشدهبینیپیشمقررات
معتبرجاريمقرراتوهانامهیینآاستنشدهتصویبفوقمقرراتوهانامهآیینکهزمانیتاوبرسدوزیران
.بودخواهد

شنبهروزجلسهدرسنامجلستصویبازپستبصرهپانزدهومادهسهوپنجاهبرمشتملفوققانون
مجلستصویببهشمسییکوپنجاهوسیصدوهزاریکماهاسفنددهمپنجشنبهروزجلسهدر،1351.12.5

.رسیدملیشوراي

ریاضیعبداهللا-ملیشورايمجلسرییس


