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سه شنبه،٢٣ تیر ١٣٩۴
قوه مجريه

مرجع تصویب: ھیات وزيران 
شماره ویژه نامه: ٧٩٠

سال ھفتاد و یک شماره ٢٠۴٩٢

آیین نامه اجرایی ماده (١٠) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) ـ مصوب ١٣٩٣ـ 

شماره۴٨٧۶٩/ت۵٢٠٨۵ھـ                                                              ١٣٩۴/۴/٢٠

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

ھیأت وزیران در جلسه ١۴/۴/١٣٩۴ به پیشنھاد شماره ۴٩١٠٠ مورخ ١/۴/١٣٩۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده

(١٠) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) ـ مصوب ١٣٩٣ـ ، آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به

شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین نامه اجرایی ماده (١٠) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم

بخشی از مقررات مالی دولت (٢) ـ مصوب ١٣٩٣ـ

ماده١ـ در این آیین نامه، اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف ـ پروژه: کلیه پروژه ھای نیمه تمام دولتی مندرج در قوانین بودجه سنواتی و یا مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان

ب ـ دستگاه اجرایی: دستگاه ھای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ١٣٨۶  ـ به جز نھادھای عمومی

غیردولتی

با استفاده از منابع غیردولتی، اقدام به کمک مالی، تأمین عرصه و اعیان، یا حقوقی غیردولتی که  ج ـ خیرین: اشخاص حقیقی و 

احداث، توسعه، تکمیل و تجھیز طرح ھا و تحویل و اھدای آنھا به دستگاه اجرایی می کنند.

ماده ٢ـ دستگاه اجرایی مجاز است پروژه ھای خود را براساس تفاھم نامه با خیرین و با  استفاده از مشارکت آنھا تکمیل کند. در این

بازه تأمین می شود و  به وسیله خیرین  نیاز که  برآورد مبلغ مورد  براساس موافقتنامه مربوط،  پروژه  باید مشخصات کامل  تفاھم نامه 

زمانی اجرای تعھد ذکر شود و نسخه ای از این تفاھم نامه حسب مورد به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استان ارسال شود.

برسند، بھره برداری  به  و  باشد  شده  تأمین  خیرین  توسط  آنھا  تکمیلی  منابع  از   (%٣٠) درصد  سی  حداقل  که  پروژه ھایی  ماده  ٣ـ 

می توانند توسط خیرین نامگذاری شوند و تغییر نام آن بدون موافقت آنھا یا وراثشان امکان پذیر نیست.

ماده۴ـ دستگاه اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (استان) موظفند نسبت به درج اعتبارات تعھد شده توسط خیرین و

تعدیل اعتبارات از محل بودجه عمومی براساس آن در موافقتنامه مربوط اقدام کنند.

دستگاه ھمان  نیمه تمام  پروژه ھای  تکمیل  صرف  مربوط  مقررات  و  قوانین  رعایت  با  ماده  این  اجرای  از  ناشی  صرفه جویی  ـ  تبصره 

اجرایی خواھد شد.

به می شوند،  تکمیل  خیرین  منابع  از  که  را  پروژه ھایی  عملیاتی  و  مالی  عملکرد  گزارش  است  موظف  اجرایی  دستگاه  ـ   ۵ ماده 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استان ارسال کند.

معاون اول رئیس جمھور ـ اسحاق جھانگیری

 


