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 یتعالبسمه

 کشور  بندیریزی و بودجه نامه برنامه نظام 

 

 مقدمه

ساله    70محسوب می شود. سابقه    جامعهرکن فعالیت جریان حکمرانی هر    ن یترمهم  عنوانبه، همواره  یزیربرنامهتدبیر و  

، نشاندهنده اهمیت موضوع برنامه و برنامه ریزی نزد  هاچالش و    هاتی ظرفایران در برنامه ریزی و نگاه جامع به وضعیت  

 بوده است.   ایران نخبگان و حاکمان و سیاستگذاران

گوناگون، تحول و    یهاعرصهعال در  به کنشگری ف  با پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی و تغییر ریل کشور از وابستگی

. با توجه به وقوع جنگ تحمیلی علیه کشور و سپس ورود اضطراری  شدیماحساس    شی ازپش یب،  یزیربرنامهارتقاء در روند  

مستمر علیه حاکمیت حقوقی و حقیقی جمهوری اسالمی،    ی هامیتحربه روند بازسازی و سازندگی و همچنین فشارها و  

تا آنجا که با صدور بیانیه گام دوم انقالب اسالمی و همزمان    ؛ ین تحول مهم و حیاتی به تأخیر افتاده استهمواره ورود به ا

هجری شمسی و تأکید رهبر معظم انقالب اسالمی بر تغییر مدار مدیریت کشور به الگوهای برآمده از    15با طلیعه قرن  

، زمان و  رودیمآرمان انقالب اسالمی به شمار    ن یترمهمکه    سالمی و با تأکید بر تحقق عدالت اجتماعیا  -  یاصول ایران

موقعیت مناسبی ایجاد شده است تا تحول در نظام برنامه ریزی ایران بر مبنای الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و اصول حاکم  

 بر گام دوم انقالب اسالمی آغاز شود.  

پیشرفت،    در راستای تعریف اصول موضوعه و راهبردهای کالن  « بندیریزی و بودجهنامه برنامهنظامبا توجه به این مهم، »

در این نظام نامه سعی بر آن    تدوین شده است.  هاچالش برای رفع    کشور  یهاتی ظرفجهت راهبری و هدایت منابع و    در

و منابع موجود اعم از    ها تیظرف همچنین    است تا با توجه به روند تحوالت درونی کشور، تحوالت منطقه ای و جهانی و 

مشخص شود. همچنین در روند تدوین نظام نامه، به    ارکان نظام  دولت و عمل  ، چارچوب  حاکمیتی و مردمی  یهاتی ظرف

 توجه ویژه ای شده است.  ، اجرایی  ی هادستگاهدولت و اختیار عمل  ووجود انعطاف 

در مجموع، جهت گیری کالن نظام نامه به سمت منظم شدن رفتار دولت و بازیگران اصلی حاکمیت، نقش آفرینی بیش  

دراختیار و در نهایت شفافیت فرایندها    یهاتی ظرفاز پیش کنشگران مردمی و غیردولتی و همچنین ارتقاء بهره وری منابع و  

   درون حاکمیت خواهد بود.  یهاتی فعالو 
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 و اختصارات  تعاریفصول، ا  -ل فصل او

 :  است زیر شرح به قانون  این  در رفته کار  به اختصارات  و ها واژه تعاریف   -1ماده 

انداز و راهبردهااست و سند  ای فرابخش برای کل کشور و مشتمل بر دو رکن اصلی چشمبرنامه  :یراهبرد  برنامه . 1

 شود.بودجه محسوب میهای پیشرفت و برنامه باالدستی برای برنامه

  4  دستیابی به اهداف معین در یک دوره  برای    متخذ از مبانی و الگوهای انقالب اسالمی  سندی  :پیشرفت  برنامه . 2

و منطبق    های اجرایی، مبتنی بر راهبردها و سیاستهای مرتبط با یکدیگرعملیات و فعالیت  ای ازسلسله، از طریق  ساله

به عنوان خط راهنمای    .بر اسناد باالدستی کشور برنامه  بودجه ساالنه    یها برنامهتدوین  و    عملیاتی  یهابرنامهاین 

 خواهد بود.

  تمامی برای  ها و پیامدها« ها، خروجی»اهداف، برنامهمشتمل بر است سندی    :بودجه کل کشور عملیاتی و برنامه . 3

با  ، همراه  برای ارائه خدمات غیرانتفاعی کمک گیرنده    اشخاص حقیقی و حقوقیاجرایی و همچنین  های  دستگاه

  ی ها شاخصمحقق کننده  برنامه بودجه به نوعی،    پیشرفت. مبتنی بر برنامه    در دوره ساالنه،  بینی منابع و مصارفپیش 

 برنامه پیشرفت در دوره یک ساله خواهد بود. 

به آن بخش از بودجه کل کشور که منابع آن جزء درآمدهای عمومی و اختصاصی دولت منظور   بودجه عمومی: . 4

استثناء شرکتمی )به  از محل درآمدهای عمومی و شود  به دولت( و مصارف آن  وابسته  انتفاعی  ها و مؤسسات 

 شود.  گردد بودجه عمومی اطالق میاختصاصی تأمین می

  حاکمیتی   ی هاعرصهکشور در همه   ی کل  ی ری جهت گ  ی چارچوب و مبنا یحاو اسنادی که  : نظام  یکل  یاستهایس . 5

و همچون    شودیم   ن ییتع   یقانون اساس   کصدودهمی به موجب بند اول از اصل    یمقام معظم رهبر  یاست که ازسو

  نیا  یهدف اصل  دولتی و حاکمیتی هستند.  ی و نهادها  هادستگاه  فیاصول و اهداف نظام با وظا  ن یب  یوندی حلقة پ

خواهند بود. بند دوم اصل    زی نظام ن   یشده که مشخص کننده هندسه کل  یانضباط در کشور معرف  جادی ا  هااستی س

بر عهدة   زی کرده و آن را ن  دی تأک   هااستی س  ن یا  ی به لزوم وجود نظارت بر حسن اجرا  یقانون اساس   کصدودهمی

کاماًل   یکنندگان قانون اساس  ن یاز منظر تدو هااستی سکه تحقق   دهدیموظیفه نشان  نیدانسته است. ا نظام ی رهبر

 .شده استتفویض مصلحت نظام  صیبه مجمع تشخ این وظیفه کصدودهمیمطابق اصل  الزامی است و

و  قضاییه  ه قوقانون مدیریت خدمات کشور،  5های اجرایی موضوع ماده عبارتند از دستگاه های اجرایی:دستگاه . 6

نیمی  که حداقل  نهادهای انقالب اسالمی  های تابعه و همچنین  قوای نظامی و انتظامی و دستگاه  ،آن  های تابعهدستگاه

مورد    هابرنامه در    و  نظام نامهدر این  هایی که  سایر دستگاه  نیز  ونمایند  منابع خود را از بودجه عمومی تأمین می  از

 .گیرندمی خطاب قرار
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اجرایی، مالک عمل خواهد    یهادستگاهاین نظام نامه، فهرست جدید و مصوب    24ماده    2با توجه به تبصره    تبصره:

 بود. 

 شود.   که به اختصار »مجمع« نامیده می  مجمع تشخیص مصلحت نظام . 7

 شود.  که به اختصار مجلس، اطالق می  مجلس شورای اسالمی جمهوری اسالمی ایران  . 8

دارای    برآمده از متن جریان مردمی بوده و   و کنشگران اجتماعی اطالق می شود که  ها گروهبه    :یانیم  یهاحلقه . 9

در ارتباط گیری با مردم )به جهت به    هامهارتو    هایتوانمندرسوب مناسب جغرافیایی و دارای سطح مناسبی از  

و استعدادهای مردمی( و همچنین جریان حاکمیت )در سطح ملی و محلی به جهت استخدام    هاتی ظرفمیدان آوردن  

 بومی، ملی، منطقه ای و بین المللی( باشند. ی هاتیظرفو توسعه  هاچالش رای حل  حاکمیتی ب یهاتی ظرف

 ریزی متشکل از سه سطح زیر است:  نظام برنامه  -2ماده 

 سال؛  12تا  8بلندمدت تحت عنوان برنامه راهبردی با بازه زمانی  . 1

 سال؛  4مدت تحت عنوان برنامه پیشرفت با بازه زمانی میان . 2

 سال.  1مدت تحت عنوان برنامه عملیاتی با بازه زمانی کوتاه . 3

برنامه  -  3ماده   از  تنظیم هر یک  از احکام  گانه، رعایت اصول و ارزشهای سهدر  است و هیچکدام  الزامی  های زیر 

 با این اصول، مغایرت داشته باشد: نباید هابرنامه

 جامعیت و رویکرد نظام مند  -1

 گوناگون حکمرانی  یهاعرصهنقش آفرینی آنها در مردم و مشارکت تأکید بر   -2

 توانیم مدیریت جهادی و اعتقاد به اصل ما می ابتناء به  -3

 میدان داری جوانان اصل بودن   -4

، نتیجه محوری و محصول  (کلیدی و عملکردی یهاشاخصمندی )ی، شاخصابتناء به اثربخشی و پیامدمحور  -5

 ها برنامه گرایی

 پیشرفت اقتصادی و عدالت اجتماعی همراهی توأمان   -6

 وریکارآمدی و بهره پذیری، ، پویایی، انعطافروزآمدی ،هوشمندی  -7

 های ویژه کشور فرصت بخشی بهاولویت  -8

   هابرنامهتحقق فرایند و اصل بودن رقابت، شفافیت و پاسخگویی در جلوگیری از انحصار   -9

 ها تی معاف و  هاتیحما  بودنمشروط، زماندار و کاهنده   -10

 و حفظ محیط زیست  طبیعی پایداری منابع  -11

 حفظ حریم مالکیت خصوصی   -12
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 دولت  گسترش کمّیهای اجرایی و پرهیز از دستگاه اجتناب از گسترش دخالت  -13

 کار با هدف حمایت از مردم و بخش خصوصی   وعدم دخالت دولت در آزادی فضای کسب   -14

 ها و پرهیز از اتخاذ تصمیمات دفعی ثبات در سیاست  -15

 ایجاد تکالیف و یا اعطای امتیازات فراتر از توان مالی کشور عدم   -16

   خصوصیبخش  کنشگران مردمی و    اتکا به ظرفیت  و  غیر متمرکز  یهاتی فعال  یافتن   تمرکز زدایی و محوریت  -17

 . خلق کننده فساد به جای برخورد با مفسد  یهاهیروحذف اولویت   -18
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   ریزیبرنامه نظام  -فصل دوم 

 

 برنامه راهبردی  -الف

و در نهایت با  مجمع تدوین  که توسط    است«  انداز و راهبردها چشم» مشتمل بر دو رکن اصلی    برنامه راهبردی  -4  ماده 

 . ابالغ مقام معظم رهبری، اجرایی خواهد شد

های  ها و آرمانانداز ناظر بر وضعیت مطلوب کشور در افق برنامه است که حول موضوعات راهبردی، ارزشچشم  -5  ماده 

  روندهای ملی، منطقه ای و بین المللی، قانون اساسی، بیانیه گام دوم، تحلیل کالن  نظام جمهوری اسالمی ایران و مبتنی بر

های کشور، جایگاه مورد انتظار در میان سایر کشورها  ها و ظرفیتآمایش سرزمین، شناخت توانمندی های محیطی،بررسی

 شود.  نگر تدوین میو مطالعات آینده

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی،   مدیریتی، هایدر حوزهمسایل  نیترمهمن عناوین موضوعات راهبردی مبیّ  تبصره:

همچنین عوامل اساسی    های مربوط به محیط داخل یا خارج از کشور و دفاعی امنیتی و محیط زیست کشور، ابر چالش 

    .باشندانداز مؤثر میبر تحقق چشمبه طور مستقیم یا غیر مستقیم  ای است کهبرندهپیش 

 های کلی و فراگیر )ترکیبی( قابل سنجش باشد.  ای تنظیم شود که در چارچوب شاخصگونهانداز باید بهچشم -6 ماده 

، ایجاد وحدت رویه، تسهیل مسیر نظارت و کسب  پیشرفتهای  به منظور حفظ ارتباط برنامه راهبردی با برنامه  تبصره:

 شود.  پیوست برنامه راهبردی ارائه می ه صورتب انداز،های چشماطمینان از تحقق چشم انداز، فهرست شاخص

انداز را از بین مسیرهای  مسیر و روش تحقق چشم با محوریت موضوعات راهبردی، راهبردها عباراتی هستند که -7 ماده 

بوده که از طریق راهکارهای     حدود و ثغور معین مسیری شفاف با    تعیین کننده  راهبردها  نمایند. هر یک ازمعین میمختلف،  

 نمایند.را محقق می اندازیک یا چند هدف از اهداف مستتر در چشم های اساسی،جدید و همچنین رفع موانع و چالش 

مند تدوین شوند    مالمللی و به صورت نظابایست مبتنی بر مبانی نظری، تجربیات موفق ملی و بین می  راهبردها  :  1  تبصره 

المقدور از بیان کلیات عبور نموده و تکلیف  شده و حتیاجتناب    و مبهم  کلیاهداف  و    مجملاز عبارات    هاو در نگارش آن

 داخلی و منطقه ای مشخص نماید.  یهاتیمحدودو  ها تی ظرف مختلف اداره جامعه را مبتنی بر  یهابخش 

  نی و منجر به تحقق و وفاق ب  بوده ی رهبر معظم  مقام یابالغ  نظام یکل  ی هااستی س  بر یمبتن ست یبایم راهبردها: 2تبصره 

  آنها باشد.

قانون اساسی   110اصل    1برنامه راهبردی منطبق بر تدابیری است که از سوی مقام معظم رهبری به موجب بند    -8  ماده 

 .  شودیمدر جهت تعیین خطوط راهنما و حدود برنامه راهبردی ابالغ 
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های اجرایی، نهادهای عمومی، مشارکت بخش  نویس برنامه راهبردی را با همکاری دستگاه، پیش دبیرخانه مجمع  -9  ماده 

نظران و نظرسنجی    صاحب  میانی،  یهاحلقهطقه ای و  ن پیشرفت م  یهاهستهظرفیت    جامعه اندیشگاهی کشور،  خصوصی،

 نماید.  می های مردمی تدوین از گروه

و    « میانی  یهاحلقه»تعریف عملیاتی  سازمان برنامه و بودجه موظف است به همراه جامعه اندیشگاهی کشور،    :1تبصره  

و منابع حاکمیتی را به آنها پیوند زده و نظارت بر آنها به جهت   هاتی ظرفبه نحوی که بتوان - را  حدود و ثغور فعالیت آنها

اجتماعی برای   یهاگروه تدوین و جهت استفاده    آیین نامهدر قالب    -متصور را ذیل اقدامات عملیاتی رقم زد   یهایخروج

منتشر    ی هاشاخصاکتساب     ی هاحلقهمردمی که قصد دارند در قالب    یهاگروه  . کنشگران اجتماعی ونمایدمورد نظر 

 مندرج در دستنامه برسند.  یهاسنجهدر برنامه پیشرفت نقش آفرینی نمایند باید به سطح مناسبی از میانی 

مذکور در ماده و انتشار عمومی گزارش نظرات    یهاگروه راهبرداندیشی با    یهانشستآیین نامه نحوه تشکیل    :2تبصره  

بندی و نهایی سازی مباحث توسط کارگروهی در    هانشستکارشناسی   نمایه سازی، جمع  نهایت    دبیرخانه مجمعو در 

 تدوین و اجرایی خواهد شد. 

به    « کشور برنامه راهبردی  کمیته  »  تحت عنوان کمیته ای  نویس برنامه راهبردی،  به منظور بررسی و تأیید پیش   -10  ماده 

 شود.  ریاست رئیس مجمع و با اعضای زیر تشکیل می

 ؛ دبیر مجمع، به عنوان دبیر کمیسیون -الف

   جمهورنماینده رئیس   2 -ب

 نماینده رئیس قوه قضائیه  2 -ج

 نماینده رئیس مجلس   2 -د 

 ؛ستاد کل نیروهای مسلح نماینده -هـ

 ؛ بودجه کشورسازمان برنامه و رئیس  -و

 بیر شورای عالی امنیت ملی د -ز

 رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس -ح

 رئیس اتاق تعاون به عنوان نماینده بخش تعاونی؛  -ط

 ؛ انقالب فرهنگی عالی  شورایدبیر    -ی

 رئیس اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی؛  -ک

 نماینده جامعه اندیشگاهی کشور  2 -ل

 اتاق اصناف ایران؛رئیس  -م

نفر از صاحبنظران در حوزه موضوعات راهبردی تعیین شده، به پیشنهاد دبیر مجمع و تأیید سایر اعضای حقوقی این   5 -ن 

 کمیسیون با دعوت به صورت نوبه ای؛ 
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( به  العالی مدظله)  رهبریمعظم  مقام  مصوبات کمیسیون برنامه راهبردی کشور پس از تصویب مجمع و تأیید      -11ماده  

   شود.ابالغ می گانه و سایر ارکان کشور قوای سه

برنامه  تبصره: اقدامات در قوای سهگیریها، جهتتمامی  و  نظام میها، مصوبات  ارکان  بایست در راستای  گانه و سایر 

نظام  های کلی  سیاست  بوده و این برنامه نیز مبتنی بر مفاد  راهبردهای مندرج در برنامه راهبردی  انداز و اجرایتحقق چشم

 .  است

، مانده به پایان هر دوره  یک سالبرنامه، آغاز و تا    هر  مانده به پایانسال    2فرایند تدوین برنامه راهبردی باید      -12ماده  

 تصویب و ابالغ گردد. 
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 پیشرفتبرنامه  -ب

  ی ها مسئله و  هاچالش فرایند حل    مشتمل بربوده و    برنامه راهبردی  کالن  اهدافکننده    محقق،  پیشرفتبرنامه      -13ماده  

به      و منطبق با تقویم تحوالت ریاست جمهوری قابل پیگیری و تحقق هستند و  است؛ این    سال  4اساسی کشور در طول  

 : شودتقسیم می زیر بخش  چهار

که مرتفع نمودن یا سرمایه گذاری بر روی آنها به عنوان یک پیشران، اثر غیرقابل    ملی   یهاابرپروژه یا    هاچالش  . 1

 انکاری بر پیشرفت کشور خواهد داشت. 

 که باید به صورت فرابخشی با آنها برخورد نمود.  وضوعی م -  یعرصه ا  یهامسئله . 2

سازمانی و جغرافیایی آن    ی هاخوشهکه جزئی از فرایند تعالی و ارتقاء یک دستگاه مادر با    دستگاهی   ی هامسئله . 3

 محسوب می شوند.

تفکیک    یهامسئله . 4 با  یا شکست  استانی و شهرستانیجغرافیایی  ملی، موضوعی و دستگاهی    یهاابرپروژه ؛ که 

 ه آبریز اثرگذارند. یا یک حوزهستند و یا به طور مستقل بر پیشرفت یک محدوده جغرافیایی 

شتابان  اجتماعی و رشد  ،فرهنگی به عنوان برنامه تعالی برنامه پیشرفت و نظارت بر روند تحقق  مسئولیت تدوین :14  ماده 

 است.    سازمان برنامه و بودجه بر عهدهاقتصادی 

حداکثر  و    سازمان برنامه و بودجهتوسط    ،و فرایند عملیاتی شدن این ماده  هادستورالعملسازوکارها، الزامات،    :1  تبصره 

در قالب الیحه به مجلس شورای اسالمی ارائه    ،پس از تصویب در هیئت دولت  وتهیه  ماه پس از تصویب این نظام نامه    4

 االتباع خواهد بود. پیشرفت، الزم ی هابرنامهمصوبه برای تدوین و تهیه تمامی این  می شود.

   شیوه بررسی و تصویب برنامه پیشرفت در مجلس منطبق بر آیین نامه داخلی خواهد بود. :2تبصره 

همچنین    :3تبصره   و  راهبردی  برنامه  با  را  پیشرفت  برنامه  »انطباق«  مسئولیت  برنامه،  تصویب  از  پس  مجمع  دبیرخانه 

 در اختیار مجلس و شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.   دبیرخانهکلی نظام دارد. گزارش   یهااستی س

 پیشرفت شامل موارد زیر خواهد بود:   یهابرنامهاصلی تدوین  یهامؤلفه :4تبصره 

 است. ریمشتمل بر پنج رکن زجغرافیایی«   -دستگاهی   -  یموضوع - یمل»در سطح   شرفتی پسند برنامه  هر . 1

 موضوعات راهبردی .1. 1

 اهداف محوری    .2. 1

 های اجرایی سیاست .3. 1

 اقدامات اساسی   .4. 1

 برآوردی  منابع .5. 1

 : شوندیم، موارد زیر را نیز شامل گانه5 ارکان . 2
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دستنامه    ییهاچالش /    ها تی ظرففهرست   .1. 2 همراه  به  شوند؛  فعال  پیشرفت،  برنامه  در  است  قرار  که 

 انتخاب فهرست شامل روش و فرایند انتخاب  یهاشاخص

مدخالن موضوع که توانمندی کنشگری ذیل حل چالش / توسعه ظرفیت  و ذی  ها گروهاحصاء فهرست   .2. 2

 د.  را دارن

 روندکاوی و تحلیل محیطی مبتنی بر هر مسئله و چالش  یهاوستی پتدوین  .3. 2

 سال برنامه  4استخراج نظام مسائل حول موضوع به همراه استخراج راه حل های متصور در طول  .4. 2

بر اساس راه حل های متصور در قالب    اساسی  و اقدامات  اجرایی   یهااستی س ،  تدوین اهداف محوری .5. 2

  ها شاخصقابل سنجش برای هر اقدام به گونه ای که تحقق    ی هاشاخصاحکام برنامه پیشرفت به همراه  

 منجر به توسعه ظرفیت یا رفع چالش در مقیاس مورد انتظار شود.   هاسنجهو 

 ی  به صورت تفصیل تعیین وضعیت نظامات ساختاری و تقنینی متکفل حل موضوع .6. 2

  شود.پیوست الیحه برنامه به مجلس ارائه میبه صورت های مذکور، و گزارش  پیشرفتارکان برنامه : 5تبصره 

، همان موضوعات  جغرافیایی  -دستگاهی    -  یموضوع  -  یملدر سطح    پیشرفتموضوعات راهبردی برنامه    -15ماده  

 تقسیم شود.   اجزای کوچکتری   تواند با توجه به ماهیت آن، به تعیین شده در برنامه راهبردی است که می

، موضوعات راهبردی جدیدی، حادث شود؛ مشروط بر آنکه مغایرتی  پیشرفتدر صورتیکه در دوره زمانی برنامه  تبصره:  

در غیر اینصورت باید برنامه راهبردی  شوند.  با ارکان برنامه راهبردی نداشته باشند؛ به فهرست موضوعات راهبردی اضافه می

 راهبردی جدید، بررسی و بازنگری شود.   ات با توجه به موضوع

المقدور با همراهی  اطالق می شود که حتی  ییهاتی فعال  آن دسته  و اهداف، به  هااستی سر  اقدام عملیاتی مبتنی ب     -16ماده  

های  زیرساخت  میانی و کنشگران اجتماعی مؤثر در هر منطقه و جغرافیا منجر به شکل گیری  ی هاحلقهو نقش آفرینی  

فناورینرم  انسانی،  منابع  نظامات  و  ساختارها  اصالح  مقررات،  و  قوانین  تنظیم  یا  اصالح  نظیر  همچنین  افزای  و  ها 

که هماهنگ  شود  گذاری بخش خصوصی  و سرمایه  در مقیاس بزرگ  افزاری نظیر زیربناهای عمرانیهای سختزیرساخت

پیشبرندهراییهای اجهای تعیین شده در سیاست گیریبا جهت ی  هامنجر به رفع چالش  یا  ای شکل بگیرد که  ، اقدامات 

 منطقه ای و ملی را ره ارمغان آورد. یها تی ظرفاساسی شده و یا توسعه  

  ی هامؤلفهو    انهفناورانسانی و    الزامات  گذاری داخلی و خارجی(،سرمایه اعم از منابع موجود و یا  منابع مالی )  -17ماده  

 بینی شود. پیش  پیشرفت، باید برآورد و در برنامهعملیاتی   مورد نیاز برای انجام اقدامات  زیرساختی

و در مورد    و با تفصیل مناسب  های اجرایی به صورت تکلیفی، وظایف و تکالیف دستگاهپیشرفت  هایبرنامه  در  -18ماده  

تعیین    هاها و ممنوعیتمحدودیتها و همچنین وضع  و حمایت  ترجیحاتها،  بینی مزیتها با پیش بخش خصوصی و تعاونی

 شود.  می



10 
 

برنامه   :1  تبصره  الزامات  و  تکالیف  تنظیم  انجام،  پیشرفتهای  در  بر  وتصدی  اصل  وظایفی  ها  فعالیت  ها  استثنای  )به 

در مواردی که    صرفاًبخش خصوصی است؛    و   میانی   یهاحلقه ،مردمتوسط  گری(، ریزی و تنظیمنظیرسیاستگذاری، برنامه

مردم توسط  امور  خصوصی    میانی   یهاحلقه  ،انجام  بخش  نباشدامکانو  جغرافیایی(   پذیر  موضع  یا  برای   )موضوعی 

 شود.  یهای اجرایی تکلیف تعیین مدستگاه

میانی و بخش خصوصی را در راستای انجام    یهاحلقه  مردم،  هر دستگاه اجرایی موظف است شیوه تعامل با  :2  تبصره 

 اقدامات عملیاتی مشخص نماید.  

ابالغ    -19ماده   ضمن  تصویب،  زمان  از  ماه  یک  مدت  ظرف  است  مکلف  کشور  بودجه  و  برنامه  و  سازمان  الگو 

انطباق برنامه    ، نسبت بهپیشرفت های  های دستگاهی و استانی، با توجه به احکام برنامهسازوکارهای تدوین و تأیید برنامه

ها اعالم  ها و استانداریبه دستگاه  را  هاها، اقدام و آنهای اجرایی و استانتعیین تکالیف دستگاه  بودجه ساالنه و همچنین

 نماید.  

 االجرا است.  ها الزمهای اجرایی در تنظیم برنامهماده برای تمامی دستگاهاین رعایت ضوابط مذکور در  تبصره:

اد  منطبق بر مف خود را    دستگاه   اهداف کالن   ،پیشرفتهای اجرایی موظفند در راستای اجرای برنامه  دستگاه  -20ماده  

  دولتهیئت  اه تدوین و پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، به تصویب  م  3حداکثر ظرف مدت  برنامه پیشرفت  

 برسانند. 

بایست ظرف مدت چهار ماه از زمان تصویب  می  پیشرفتهای  های اجرایی برنامهها و دستورالعملنامهتمامی آیین :  تبصره 

   برنامه در مجلس، تنظیم و به تصویب مراجع ذیربط برسد.

استان  -21ماده   ریزی  برنامه  با محوریت شورای  برنامه  استانداران  تا سطح    استان  جغرافیایی در سطح  هایموظفند  را 

ماه از تاریخ    سههای دستگاهی، حداکثر ظرف مدت  وضوعی و برنامهم  -  ی در چارچوب برنامه مل  شهرستان، شهر و دهستان

عضویت  ،  تنظیم و به تصویب کمیسیونی که با مسئولیت سازمان برنامه و بودجه کشور  پیشرفتهای  الزم االجرا شدن برنامه

 شود برسانند.     های اجرایی تشکیل میو مقامات ذیربط دستگاه ( به نوبه)، مدیران استانی استاندار
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 کل کشور برنامه عملیاتی و بودجه  -ج

برنامه عملیاتی و بودجه  »و   « برنامه عملیاتی و بودجه عمومی»برنامه عملیاتی و بودجه کل کشور شامل دو جزء  -22ماده 

   است. « های دولتیشرکت

 

 الف: برنامه عملیاتی و بودجه عمومی -ج

 شود:و تصویب میتدوین  سرفصل اصلیبا دو برنامه عملیاتی و بودجه عمومی  -23ماده 

 با جزئیات پیش بینی شده و میزان نقدشوندگی منابع تعیین منابع درآمدی کشور  . 1

ر  منطبق ب  یو جغرافیای  دستگاهی، موضوعی،  سطح ملی  4در  و نحوه هزینه کرد  بودجه عمومی    ،برنامه عملیاتی . 2

 برنامه پیشرفت

  موضوعات برش موضوعات مستخرج از برنامه پیشرفت شامل    سند برنامه عملیاتی و بودجه عمومی دربرگیرنده  -24ماده  

  ی هامسئلهمبتنی بر  های اجرایی، خدمات کالنی که  است که به همراه عناوین دستگاه  هاشرانی پ ، جغرافیایی و  دستگاهی  ،ملی

و مجموع    به همراه اعتبارات مورد نیاز برای انجام هر خدمت شود    ها باید انجام توسط آن  استخراج شده از برنامه پیشرفت

 باشد. اعتبار مورد نیاز برای هر دستگاه می

شود به تفکیک فصول و امور در الیحه بودجه  بایست متناسب با خدماتی که ارائه میعمومی می  تلفیق بودجه  :1تبصره  

 عمومی درج شود. 

  قانون   117و      5  مادهقانون برنامه و بودجه و    1ماده    11بند    لیذ  ییاجرا  یهادستگاه  فیتوجه به تعدد تعر  با  :2تبصره  

مال  یبخش  می قانون تنظ    46  مادهو    یکشور  خدمات  تیریمد برنامه و بودجه موظف است  دولت  یاز مقررات  ، سازمان 

جهت تصویب    محدود،  یها فیردو الیه اول ساختاری و استانی آنها با    سیاستگذار  یهادستگاهبودجه را به صورت  الیحه  

   شود.   تصویب  اساس این به مجلس شورای اسالمی ارائه دهد تا برنامه بودجه بر 

بینی  ها با پیش عمرانی است باید عناوین این پروژه  یهاطرحبرای انجام آن دسته از خدماتی که نیاز به اجرای    :3تبصره  

 منابع و سنوات مورد نیاز برای ساخت و دستگاه متولی در الیحه ذکر شود. 

هر موضوع از موضوعات مندرج در سند برنامه به صورت    « تحقق   تصویر پیامد و نتیجه»و    « انتظار»شرح  ذکر  :  4تبصره  

الحاق    برنامهبه  پیوست  به صورت  نیز    برنامه«  تفصیلی انتظار و پیامد  »سند ست.  ا  ، الزامی»شاخص تحقق پروژه یا مسئله« 

  خواهد شد؛

 مشتمل بر اجزای زیر است.  های وابسته و واحدهای استانی برنامه عملیاتی و بودجه در سطح دستگاه -25ماده 

 عنوان دستگاه  . 1

 و کمیت خدمت یا پروژه الزم االجرا  عنوان . 2
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   جغرافیای تحقق خدمت یا پروژه الزم االجرا  عنوان . 3

   تمام شده خدمت یا پروژه الزم االجرا قیمت . 4

 تمام شده متناسب با قیمت  تخصیص یافته به خدمت یا پروژه الزم االجرا منابع . 5

 شاخص پیامدی تحقق خدمت یا پروژه الزم االجرا  . 6

استانی و همچنین جمعیت و آمایش    پیشرفتبرنامه عملیاتی و بودجه دستگاهی با برش استانی، متناسب با برنامه    تبصره:

 شود. « تنظیم میتحقق   اخصش - ت قیم -غرافیا  ج  -ت خدم  -  دستگاهسرزمین تحت عنوان »

ی  آمدهامنابع درآمدی سال بعد کشور از لحاظ در، اعم از بودجه ساالنه کل کشور حهیدولت موظف است ال -26اده م

های تحت  سود سهام و سرمایهو عوارض گمرکی؛  مالیات، حقوق  عمومی و اختصاصی مشتمل بر درآمدهای حاصل از  

نقل  و    حق االمتیازهاها یا واگذاری  دریافتی دولت بابت سپرده؛  های دولتسود حاصل از کارکرد دارایی؛  مالکیت دولت

  فروش کاال و؛  ای و مالیهای سرمایهواگذاری دارایی؛  ها و زیان دیرکرد جرائم و تخلفات و خسارت؛  های مالیو انتقال

  مانده موجودی خزانه از سال قبل و همچنین درآمدهای متفرقه و    و عوارض دولتی  های بالعوضهدایا و کمک؛  خدمات

 ارسال می کند. آذرماه هر سال به مجلس   پایانرا حداکثر تا  ل مصرفو همچنین برآورد مصارف و مح 

آیین نامه داخلی مجلس شورای    182نحوه رسیدگی به الیحه بودجه  ساالنه کشور در مجلس، منطبق با ماده    :1  تبصره 

 اسالمی و تبصره های مربوط به آن خواهد بود.  

های اجرایی از خدمت گیرندگان دریافت  آن قسمت از درآمدهایی که در ازای ارائه خدمات، توسط دستگاه  :2  تبصره 

تواند  شود و پس از واریز به خزانه، به موجب احکام قانونی، تمام یا بخشی از آن میشود درآمد اختصاصی تلقی میمی

 قرار گیرد.   دستگاه برای تأمین هزینه خدمات در اختیار همان

 الزامی است: آمدی رعایت نکات زیر در تنظیم الیحه منابع در -27ماده 

 باشد. مطابق با مفاد این نظام نامه و مبتنی بر برنامه پیشرفت بایدالیحه برنامه عملیاتی و بودجه عمومی  . 1

شود باید حجم  ها به صورت ارزی حاصل میآن بخش از منابع بودجه که از درآمد حاصل از فروش دارایی . 2

 ریالی آن در الیحه درج گردد.  

  های گذشته، سازگار و به صورت دقیق برآورد شود به نحوی د درآمدهای سالمیزان درآمدها باید با رون . 3

از   درآمدها  تحقق  عدم  میزان  ننماید.  10که  تجاوز  در    یهادستگاهدرصد  و مرتبط  همچنین    دولت 

و    دهنده  ، حسب مسئولیت پیشنهاد مجلس نسبت به هرگونه انحراف از درصد فوق  مرتبط در  یهاونی سی کم

 ، پاسخگو خواهند بود. کننده یا تصویب 

  تواند از باشد و این کسری میمجاز می  26  درصد منابع مذکور در ماده10کسری بودجه حداکثر به میزان   . 4

 تأمین شود.   صادی ناشی از بازارهای سرمایهو همچنین از محل تعامالت اقت هاییداراطریق مولدسازی 
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درصد   1گردانی معادل  استفاده از منابع بانک مرکزی به منظور جبران کسری منابع عمومی به استثنا تنخواه . 5

 ممنوع است. ، کل منابع مصوب بودجه عمومی 

برنامه بودجه مصوب که  و اجتناب ناپذیر  عملیاتی  جاری    بخش  عقق و نظارت بر نحوه توزی، تح ادارهمسئولیت    -28  ماده 

به   و  نظ  مستمر  وضوعاتمناظر  یا  یر حقوق  و  مستمر  دستمزد کارکنان دولت  ...جبران خدمات  بود،    و  بر عهده  خواهد 

 وزارت اقتصاد و دارایی است.  

وزارت اقتصاد و دارایی و با همکاری  توسط    ،و فرایند عملیاتی شدن این ماده  هادستورالعملسازوکارها، الزامات،    بصره:ت

عرض نظیر قانون بودجه، قانون  ماه پس از تصویب این نظام نامه و با مالحظه قوانین هم  4حداکثر    ،سازمان برنامه و بودجه

این    در قالب الیحه به مجلس شورای اسالمی ارائه می شود.  ،در هیئت دولت  پس از تصویب  وتهیه    محاسبات عمومی و ...

 االتباع خواهد بود. ، الزمبودجه یهابرنامهمصوبه برای تدوین و تهیه تمامی 

برنامه عملیاتی و بودجهدستگاه  -29ماده   قالب اجزای مذکور در ماده  هر سال را    عمومی  ها موظفند  و مطابق   25در 

 آبان ماه سال قبل، به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.  تا انتهای تدوین و   34 و 33مواد ضوابط 

 باشند.        می  31بینی منابع در خصوص خدمات ابالغی موضوع ماده  مجاز به پیش   صرفاًهای اجرایی  هر یک از دستگاه  تبصره:

و در سقف منابع مصوب    پیشرفتبینی شده در برنامه  سازمان برنامه و بودجه مکلف است متناسب با اهداف پیش   -30ماده  

، 25در چارچوب اجزای مذکور در ماده    ها،های پیشنهادی دستگاه، نسبت به تعدیل و تلفیق برنامه26ساالنه موضوع ماده  

 اقدام و الیحه برنامه عملیاتی و بودجه عمومی را پس از تصویب هیأت وزیران، به مجلس ارائه نماید.   

تنظیم الیحه، ذیل هر  تبصره:   استاندر  یا  قیمت تمام شده  دستگاه  متوسط  تمامی خدمات، کمیت خدمات،  هر  برای  ، 

  -غرافیا  ج  -ت  خدم  - با ترکیب »دستگاه  دستگاه اجرایی ارائه دهنده آن همراه با منابع مورد نیاز و نیز کل منابع مورد نیاز  

   حه درج خواهد شد.تهیه و در الی  و »جدول استان«  « دستگاه با عنوان »جدول جدول  دو در قالب اخص تحقق« ش - ت قیم

اساسنامه،    موظف است در چارچوب  با همکاری سازمان برنامه و بودجه  اداری و استخدامی کشور امور  سازمان    -31ماده  

توانایی انجام ها که ناظر بر  های اجرایی، عناوین خدمات هر یک از دستگاههای قانونی دستگاهمأموریت  شرح وظایف و

تخصصی    یهاپروژه توانایی انجام    مانند)  تحویل دادنی نهایی دارای ارزش برای دریافت کننده خدمت استخدمت  یک  

آموزش    ،، تولید و توزیع برق، ارائه مجوز، خدمات بهداشتیارائه شناسنامه  مورد نیاز محلی، ملی و منطقه ای،  ی هااسی مق در  

به  »آیین نامه محدوده کالن فعالیت هر دستگاه«، آن را    تحت عنوان  را احصا و  (و ...حفاظت از منابع طبیعی  و پژوهش،  

 های اجرایی ابالغ نماید. دستگاه

 وارد سلبی نیز الزامی است.  و م ها تی ممنوع در فرایند تدوین آیین نامه فوق، توجه به  :1 تبصره 

به  :  2  تبصره  و  استخدامی تفسیر  و  اداری  امور  نامه، توسط سازمان  آیین  از شمول  موارد اختالفی و موضوعات خارج 

 ذیربط ابالغ خواهد شد.   یهادستگاه



14 
 

با توجه به    راقیمت تمام شده هر واحد خدمت  نحوه محاسبه  سازمان برنامه و بودجه موظف است استاندارد    -32ماده  

تا هر    های اجرایی ابالغ نمایدتدوین و به دستگاهبا رعایت اصول زیر،    شود؛هایی که منجر به ارائه آن خدمت میفعالیت

  : دستگاه با توجه به این اصول، اقدام به پیش بینی فعالیت در قالب برنامه ساالنه نماید

 تناسب قیمت تمام شده با کیفیت ارائه خدمات   . 1

 تناسب قیمت تمام شده با محل ارائه خدمات . 2

    ی فضای رقابت سازگاری قیمت ارائه خدمات در بخش دولتی با بخش غیردولتی در  . 3

 رعایت استانداردهای فنی   . 4

 جویی در محاسبه قیمت تمام شده متناسب با افزایش مقیاس ارائه خدمات صرفه . 5

قیمت تمام شده    %5یی برای انجام خدمات، نباید از  اجرا  ی هادستگاهره سهم خدمات پشتیبانی و ستادی در  هموا  تبصره:

 مجموع خدمات تجاوز نماید.

  ها و ارائه کاهش حجم تصدی  ،وری منابعبهبود ارائه خدمات، افزایش بهره های دولت،کاهش هزینه  به منظور -33ماده 

که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در اشکال      31خدمات در فضای رقابتی، آن دسته از خدمات موضوع ماده    کیفی

ت توسط این اشخاص انجام خواهد شد و  با روش خرید خدما  شودانجام می  میانی  یهاحلقهخصوصی، تعاونی و نهادهای  

مصوب برنامه را از طریق خرید خدمت، محقق   یاهپروژهو  ها تیمأموراجرایی موظف هستند حتی االمکان،  یهادستگاه

  نمایند. 

  -کمیت خدمات و منطقه جغرافیایی  ،متناسب با کیفیت ارائه خدمات- خرید خدمات از این اشخاصدر فرایند    :1  تبصره 

  به میزانبا بخش دولتی    میانی  یها حلقهخصوصی، تعاونی و نهادهای    ین بخش شده خدمت ب  حداقل اختالف قیمت تمام

،  های مورد استفادهداراییاستهالک  های جاری و  با احتساب هزینه  قیمت تمام شده همان خدمت در بخش دولتی    25%

 شود. تعیین می

مذکور و  یهابخش بر عملکرد  منددقیق و شاخص در نقش کارفرما موظفند ضمن نظارت اجراییهای دستگاه :2تبصره 

 اقدام نمایند.  ،پیامد فعالیت انجام شده و تناسب آن با تصویر تحقق خدمت مندرج در برنامه

مذکور در این ماده،    یهابخش توانند برای کاهش قیمت تمام شده ارائه خدمات توسط  های اجرایی میدستگاه  :3تبصره  

ها قرار دهند یا از محل منابعی که تحت  و تجهیزات خود را بر اساس قرارداد در اختیار آن  هاتی ظرف ، واحدهای ساختمانی

پیش  بودجه عمومی  و  برنامه عملیاتی  میزان  شودبینی میهمین عنوان در  های  های مشابه در دستگاهپروژه  هزینه  %50  به 

میزان  و    ممنوع است   کمک،پس از  کاربری اینگونه واحدها    د. در این شرایط تغییرن به این اشخاص کمک نمای  دولتی،

 کند. ، کاهش پیدا میهادارایییا خرید خدمات به نسبت سهم استهالک  کمک
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نهادهای مذکور انجام  که توسط    31های اجرایی موظفند در خصوص آن دسته از خدمات موضوع ماده  دستگاه  :4تبصره  

ها فراهم  ها را برای پذیرش تصدیهای آن بخش توانمندی  پیشرفتهای  شود لیکن امکان انجام آن وجود دارد؛ زمینهنمی

نوع و موضوع خدمت، از طریق نهادهای توانمندساز از قبیل سازمان فنی    با توجه به  هاگروه فرایند توانمندسازی این  آورند.  

ا مانند سازمان تبلیغات اسالمی، ستاد اجرایی  ی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،  و حرفه  نهادهای اجتماعی 

 .  ردیپذیم صورت ام )ره(، بنیاد مستضعفان و ... امفرمان حضرت 

ها، تعداد کارکنان و فضاهای فیزیکی به استثنای مواردی  ، هرگونه افزایش تصدی33توجه به موضوع ماده    با  -34ماده  

 ممنوع است.   پذیر نباشدامکان نهادهای مذکور که با تصویب هیأت وزیران امکان ارائه خدمات در مناطق خاص، توسط 

های اجرایی، بخش عمومی  اخت دیون دستگاهنامه، ایجاد دین و تعهد به پردصدور یا تمدید هرگونه ضمانت  -35ماده  

  دستگاهی   -  یا خصوصی توسط دولت مستلزم کسب مجوز از طریق قانون برنامه عملیاتی و بودجه عمومی در سطح ملی

 است.  

میانی مطابق با ظرفیت فعالیت آنها توسط دستگاه ذیربط    یها حلقهمردم نهاد و    یهابخش صدور ضمانت نامه برای    تبصره:

 و با حداکثر امکان تسهیلگری انجام خواهد شد.   

در قانون برنامه عملیاتی و بودجه،    و با نرخ ترجیهی  بینی هرگونه اعتبار از منابع بانکی به صورت تکلیفیپیش   -36ماده  

 باشد.  میتوسط دستگاه اجرایی ذیربط ها و بار تکرار آنمستلزم تعیین خدمات مورد انتظار از محل این منابع 

الیحه و قانون برنامه عملیاتی و بودجه نباید مشتمل بر تغییر در قوانین موجود یا وضع قوانین و مقررات جدید   -37  ماده 

 در اینصورت اخذ مصوبه مجلس مبنی بر تغییر و اصالح قوانین پیشین الزامی است.  باشد. 

جمع منابع  از    %2ه عمومی کشور است و  بودج  %3بینی نشده،  های پیش بینی برای هزینه حداکثر اعتبار قابل پیش   -38  ماده 

خواهد  ها و حوادث غیر مترقبه  های بحرانبینی شده در قانون برنامه عملیاتی و بودجه عمومی قابل تخصیص به هزینهپیش 

 .بود

سال    قانون برنامه عملیاتی و بودجه عمومی  هر سال  ماهاسفند    ابتدای  مجلس شورای اسالمی موظف است در  -39  ماده 

 نماید. به دولت ابالغ می ابعد ر

های وابسته  دستگاههای اجرایی موظفند در چارچوب برنامه عملیاتی و بودجه مصوب، سهم آن دسته از  دستگاه  -40  ماده 

و همچنین واحدهای استانی را به نسبت سهمی که در انجام   ها در قانون بودجه درج نشده استکه اسامی آن  و واحدهایی

   د.  ن و با رعایت احکام این قانون، تهیه و تا پایان اسفند ماه به واحدهای ذیربط ابالغ نمای 28 در قالب ماده ،خدمات دارند

مجموعه و استانی را به  های اجرایی موظفند یک نسخه از برنامه عملیاتی و بودجه ابالغی به واحدهای زیر دستگاه تبصره:

ماه از تاریخ وصول، در صورت  سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند. این سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت یک

ها با مصوبات قانونی و ضوابط ابالغی، موضوع را به دستگاه ذیربط اعالم نماید  مشاهده مغایرت در خصوص انطباق برنامه
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مدت دو هفته، برنامه را اصالح نماید. در صورتیکه سازمان برنامه و بودجه کشور در    حداکثر ظرف  ، موظف  و دستگاهِ

 گردد. ، نهایی تلقی میساالنه مدت تعیین شده، اعالم نظر ننماید، برنامه عملیاتی و بودجه

بودجه    درموظفند    اجرائی  های دستگاه  رؤسای  -41ماده   و  عملیاتی  برنامه  سطح  چارچوب  و  دستگاهدر  وابسته  های 

 نجام دهند.  ا را زیر اقدامات ها،فعالیت و خدمات شدهتمام و بر اساس قیمتواحدهای استانی 

  تعیین اعتبار مورد نیاز و  قیمت تمام شده خدمات و  اساس   بر  خدمات مجری  واحدهای  مدیران  با  نامهتفاهم انعقاد . 1

تخصیص آن در حسابی به نام واحد مجری به عنوان هزینه    و  بخش خصوصی  میانی و  یهاحلقه  ،مردم  تعیین نقش 

 ؛ قطعی

 ؛ نامهتحت سرپرستی در قالب تفاهم برای اداره واحد واحدهای مجری به مدیران ختیارات اداری و مالیاعطای ا . 2

یامد که  ، منطبق بر سند انتظار و پهایتارزیابی فعال  برای  خدمات  کیفی  و  کمی  استانداردهای   و  هاشاخص  تعیین  . 3

 ؛ به صورت پیوست در برنامه بودجه وجود دارد

 ؛ شده  ارائهبینی سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات پیش  . 4

ارائه خدمات  واحد مجری آن دسته از واحدهای سازمانی وزارتخانه  :1تبصره   ها و مؤسسات دولتی است که تأمین و 

ای،  رفه ح  -   یها، مراکز فن ها، ورزشگاه دانشگاه ها،  ها را برعهده دارند. نظیر مدارس، بیمارستان اصلی و نهایی آن دستگاه 

 ها. مراکز تحقیقاتی، مراکز نگهداری از معلولین و پرورشگاه 

به    کشور  بالغ این قانون، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجهماه پس از ا  3حداکثر  نامه اجرایی این ماده،  آیین   :2  تبصره 

این ماده، پس از تصویب  موضوع  مرتبط با    یهادستورالعملو    ها  ، آیین نامههاهی ابالغ تمامی    رسد.تصویب هیأت وزیران می

  بود. خواهند ملزم به ترمیم و تغییر متناسب با آنآیین نامه مذکور، 

 های اجرایی، الزامی است. دستگاههای عمرانی برای بینی و اجرای پروژهرعایت موارد زیر در خصوص پیش  -42ماده 

 ؛ های عملیاتی و بودجه عمومیو برنامه پیشرفتهای های پیشنهادی با برنامهوجود ارتباط معین میان پروژه . 1

 ؛ عمرانی ذیربط و به تبع آن اجرای پروژهتوسط بخش غیردولتی ارائه خدمات  اطمینان از امکان  . 2

بر اساس انجام مطالعات آمایش سرزمین، تحلیل روند جمعیت    و حجم و اندازه آن  های عمرانیبینی پروژهپیش  . 3

 ؛برداری از آن پروژهو میزان بهره

نقشه . 4 اتمام  و  آن  عرصه  بر  دستگاه  مالکیت  قطعیت  از  پس  پروژه  اجرای  برای  قرارداد  و انعقاد  معماری  های 

 ؛ مهندسی

ها بر مبنای کیفیت اجرا، زمان اجرا و قیمت تمام شده هر انجام پروژه  جرایی و تعیین هزینها  -  یاستقرار نظام  فن  . 5

 ؛واحد پروژه
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های تکرارپذیر از جهات استانداردها فضاهای مورد نیاز و اندازه هر واحد  طراحی الگوهای ساخت برای پروژه . 6

 .ها(ها و جادههها، دانشگاها، ورزشگاه)نظیر مدارس، بیمارستان متناسب با ماهیت و اندازه خدمت پروژه

مدت  دستگاه  -43  ماده  مکلفند حداکثر ظرف  اجرایی  مأموریت  سال، هرگونه خدماتی   سههای  قانونی  که جزء  های 

ماده   آن 31)موضوع  نمی(  رستوران(    )نظیر  باشدها  ورزشگاه،  درمانگاه،  هتل،  فیزیکی  را  بیمارستان،  امکانات  قابل  با 

  اینگونه واحدها،   ، به بخش خصوصی واگذار نمایند. تا زمان واگذاریخدماتمرتبط با آن  برداری و یا در حال ساخت  بهره

توانند از  این واحدها می  صرفاًو    ممنوع است   هاو درآمد شرکت  از محل منابع بودجه عمومی  ها آناختصاص بودجه به  

 اداره شوند.   خودگراند، به صورت محل درآمدهای اختصاصی خو 
 

 های دولتی شرکت ب: برنامه عملیاتی و بودجه  -ج

خدمات و قیمت تمام شده عناوین  های دولتی را مشتمل بر  موظف است برنامه عملیاتی و بودجه شرکت  دولت  -44  ماده 

گذاری به همراه سود یا زیان سرمایههای ارائه خدمات و  ها، همچنین مجموع درآمدها به تفکیک اقالم عمده و هزینهآن

که تقدیم مجلس  -کل کشور    عمومی  بینی شده و نیز استقراض داخلی و خارجی را تنظیم و در برنامه عملیاتی و بودجهپیش 

 درج نماید.   - دشومی

دولتی در مجلس، در یک کمیته مستقل تحت نظر کمیسیون تلفیق صورت پذیرفته    یهاشرکتبررسی بودجه    :1  تبصره 

  و نتیجه آن پس از بررسی در کمیسیون تلفیق، به همراه الیحه بودجه به صحن مجلس اراده می شود.

موضوع    های قانونی خود )مطابق باهای دولتی، فراتر از مأموریتانجام و ارائه هرگونه خدمات توسط شرکت:  2تبصره  

 ( ممنوع است.  31ماده 

خود را به نرخ سال محاسبه و میزان سود خود    یهاییداراهای دولتی موظفند هر دو سال یکبار ارزش  شرکت  -45  ماده 

   در لوایح برنامه عملیاتی و بودجه کل کشور منظور نمایند.  هارا بر اساس ارزش واقعی دارایی

شرکت،   به گونه ای که  -را  های دولتی زیانده مکلفند برنامه و سازوکارهای الزم را برای رفع زیاندهیشرکت   :1تبصره  

 تهیه و در قالب برنامه عملیاتی و بودجه پیشنهادی، ارائه نمایند.   -از زیانده بودن خارج شود    حداکثر ظرف مدت سه سال

در صورت عدم اجرای این حکم، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است در خصوص انحالل یا تمدید مدت  

 زمان مذکور دراین ماده با تصویب شورایعالی اداری اقدام نماید.

ت هر نوع پاداش از سوی هیئت مدیره و ارکان شرکت ممنوع بوده و در  زیانده بودن شرکت، دریاف  در صورت  :2  تبصره 

شوند و متخلف شناخته می، هیئت مدیره و ارکان شرکت  1صورت زیانده ماندن شرکت پس از زمان مصوب در تبصره  

نیز اختیارات   به تخلفات اداری و  قانون رسیدگی  با  انفصال دایم    دیوان محاسباتحسب مورد مطابق  به  یا موقت  نسبت 

 گردد. یمانکاران اقدام میپهای اجرایی از خدمات دولتی و لغو صالحیت و رتبه بندی مشاورین و متخلفین در دستگاه
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تبصره  32دولت مکلف است در اجرای ماده    -46  ماده  به منظور  و  های عملیاتی  ها و هزینهکاهش تصدیهای آن و 

دولتیشرکت از  و   های  خدمات  خرید  سیاست  رقابتی   غیردولتی   یهابخش   اعمال  فضای  کاهش    ،در  ساالنه  برنامه 

 های دولتی را در برنامه عملیاتی و بودجه کل کشور، درج نماید.های شرکتتصدی

های دولتی از ابعاد انسانی و فیزیکی ممنوع است؛ به استثنای  با اجرای این ماده، هرگونه افزایش اندازه شرکت  :ه تبصر

 پذیر نباشد.  مواردی که با تصویب هیأت وزیران امکان ارائه خدمات توسط بخش خصوصی و نهادهای مذکور، امکان
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 نظارت و ارزیابی    -فصل سوم

 پذیرد. و عملیاتی انجام می ایتوسعهها در سه سطح راهبردی، نظارت بر اجرای برنامه -47ماده 

 

 های راهبردی الف: نظارت بر برنامه

برنامه   -48  ماده  بر  نظارت  است.  مسئولیت  مجمع  برعهده  راهبردی  جمعدبیرخانه  های  با  از  مجمع  اطالعات  آوری 

مراجع،دستگاه سایر  و  مرکزی  بانک  ایران،  آمار  مرکز  همچنین  و  خصوصی  بخش  انقالبی،  نهادهای  اجرایی،  با    های 

های برنامه راهبردی، در اسفند ماه هر سال،  در چارچوب شاخص  میانی و جامعه اندیشگاهی کشور و   ی هاحلقههمکاری  

را تهیه و پس از تأیید کمیسیون برنامه راهبردی کشور و تصویب مجمع، به مقام    برنامه راهبردی    گزارش میزان تحقق  

 دارد.  ( تقدیم میالعالی مدظلهمعظم رهبری )

وضعیت و  ، وضعیت کشور را درخصوص مقایسه  48مجمع همزمان با تدوین گزارش موضوع ماده  دبیرخانه    -49  ماده 

انداز در دو سطح کشورهای منطقه و جهان، در قالب گزارش تحلیلی تهیه و وضعیت پیشرفت  های کالن چشمشاخص  اندازه

 نماید.  و یا عقبگرد کشور نسبت به دیگر کشورها را ارائه می

 شود.  مجمع تعیین میدبیرخانه توسط فهرست کشورهای منطقه   :1 تبصره 

ها را به  ، اهم موضوعات گزارش49و    48های مذکور در مواد  مجمع دو ماه پس از تقدیم گزارشدبیرخانه    :2تبصره  

 .منتشر خواهد نمودصورت عمومی 

بینی عدم تحقق برنامه راهبردی،  در صورت بروز تغییرات اساسی در وضعیت محیط داخلی یا خارجی، یا پیش   -50ماده  

منظور اصالح   به  پیشنهادهای الزم  ارائه  به  نسبت  برنامه راهبردی کشور  تأیید کمیسیون  با  است  دبیرخانه مجمع موظف 

      ، به مجمع اقدام نماید.آن  یبرنامه و یا روند اجرامحتوای 

 

 

 بودجه و  پیشرفت های ب: نظارت بر برنامه

های  هر سال را در قالب شاخص  و بودجه  و عملیاتی  پیشرفتهای  های اجرای برنامهدولت مکلف است گزارش  -51  ماده 

 ماه سال بعد، به مجلس ارائه نماید.   برنامه و تکالیف، در اردیبهشت

برنامهدیوان محاسبات مکلف است در خصوص    -52ماده   بر  بر کنترل رعایت  نظارت  های عملیاتی و بودجه، عالوه 

آن ها از ابعاد کیفیت ارائه خدمات، قیمت تمام شده و کمیت  به کنترل خدمات ارائه شده توسط دستگاه  ،قوانین و مقررات

 بودجه به مجلس ارائه نماید.  تفریغگزارش  به همراهرا در گزارشی مستقل یجه  نت  پرداخته و
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دهد و پس از  را مورد بررسی قرار می  52و    51  موادهای مربوطه، گزارش موضوع  مجلس از طریق کمیسیون  -53  ماده 

نهایی کردن در کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه و ارائه گزارش جامع در صحن، نتیجه بررسی را تا پایان تیرماه به دولت  

 نماید. اعالم می

ن را در  دولت موظف است به منظور ترمیم شکاف میان عملکرد و برنامه مصوب، اقدامات الزم معمول و نتیجه آ تبصره:

 گزارش سال بعد ارائه نماید.  

و عملیاتی به همراه اظهار نظر مجلس در رابطه با عملکرد دولت،    پیشرفتهای  گزارش دولت از اجرای برنامه  -54  ماده 

 توسط مجلس، برای اطالع عموم منتشر خواهد شد.

های اجرایی در  در چارچوب نتایج نظارت و ارزیابی صورت گرفته مبتنی بر این فصل، هرگونه قصور دستگاه -55 ماده 

 رفتار خواهد شد.    قوانینو با متخلفین بر اساس  شودخلف شناخته میاجرای این قانون اعم از عدم اجرا یا تأخیر در اجرا ت
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 سایر موارد   - فصل چهارم

ها و همچنین جلب مشارکت  ریزی و ارزشگذاری برای پایبندی به اجرای برنامه به منظور ترویج فرهنگ برنامه  -56  ماده 

برنامه برنامهها صدا و  آحاد جامعه در اجرای  تهیه  به  نسبت  ایران موظف است  های گوناگون  سیمای جمهوری اسالمی 

 دیداری، شنیداری و نوشتاری اقدام و گزارش عملکرد خود را اسفند ماه هر سال، به مجلس ارائه نماید.  

ای فراهم  گونهاقدامات زیر بههای اجرای این قانون را با انجام  زمینهسازمان برنامه و بودجه کشور موظف است    -57ماده  

نظام نامه، تنظیم و به مجلس ارائه  به استناد احکام این    1402نماید که برنامه عملیاتی و بودجه عمومی کشور برای سال  

 عبارتند از:  هایبسترساز ن یترمهمشود. 

 ؛ های فرایند پیشنهاد، تنظیم و تلفیق و تدوین الیحهتهیه دستورالعمل، کاربرگ . 1

   ؛ های اجراییاندرکاران در دستگاهدستآموزش  . 2

سامانه . 3 استقرار  و  میان  طراحی  به صورت جامع  کار  انجام  افزایش سرعت  و  تسریع  منظور  به  الکترونیکی  های 

   .متعاملین 

های اجرایی، شوراها، هیأت وزیران و سایر مراجع که موجب افزایش  هرگونه مصوبه و یا اقدام توسط دستگاه  -58ماده  

شود نظیر توسعه ساختار، افزایش حقوق و مزایا، بکاریگری نیروی انسانی  های دولت در همان سال و سنوات آتی میهزینه

جدید به هر شکل، افزایش تعهدات پرسنلی و ... بدون ارائه آثار مالی آن در سنوات آتی و کسب مجوز در برنامه عملیاتی  

 باشد.و بودجه کل کشور ممنوع می

گردد و دولت موظف است تا  تمدید می   1401سال    اسفندتا پایان  توسعه  نامه، برنامه ششم  در اجرای این نظام  -59  ماده 

 را به مجلس ارائه نماید.  پیشرفتاول برنامه  1401ماه سال  آذرپایان 

. به تصویب رسیده است و از تاریخ  ...............تبصره، در تاریخ  .  47ماده و    60با    در یک مقدمه و  این قانون  -60ماده  

 شود.  ، تمامی قوانین و مقررات مغایر با آن لغو میآنشدن  االجراء الزم

 

   

 


