
 98جه دقانون بو 19تبصره 

(، 2)الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( قانون27به منظور اجرایی نمودن ماده )

تمام جدید، نیمه اجرایی مکلفند از محل منابع بودجه کل کشور تمهیدات الزم برای اجرای طرح هایدستگاه

ماده  قادبرداری و در حال بهرهبهرهو آ با بخ  برداری از طریق انع یا مشاااارکت  گذاری و  های قرارداد وا

 .ها فراهم نماینددهیاری ها وخصوصی، تعاونی و شهرداری

ای این قانون را های ساارمایهاز اعتبارات تملک دارایی (%10) شااود تا ده درصاادبه دولت اجازه داده می -1

در قسمت  های مندرجو پروژهها واریز نماید تا با اعتبار مصوب طرح 550000-41شماره  کسر و به ردیف

شاااده و یا کمک بضعوب، برای  ( این قانون، در قالب یارانه ساااود، وجوه اداره1دوم پیوسااات شاااماره )

ستان و شهرستان  قراردادهای مذکور اختصاص دهد. سهم اعتبارات ستان و شهرستان به همان ا ستانی هر ا ا

 .یابداختصاص می

شهرداریبخ  صی، تعاونی و  صو هایی چون ها می توانند تامین مالی را از طریق روشدهیاری و هاهای خ

سرمایه و( این قانون(3موضوع بند )الف( تبصره )) تأمین مالی خارجی سهیضت ریالی  ، منابع بانکی، بازار  ت

 .دهند و ارزی صندوق توسعه ملی )با رعایت و مقررات موضوعه( انجام

صره )11(، )10(،)9(، )8(، )6(، )5(، )4(،)3بندهای ) -2 سال 19( تب شور تنفیذ  1397( قانون بودجه  کل ک

 .شودمی

های سااضمت، آموزش و تحقیقات و فرهن  برداری از حوزه تواند در احداث، توسااعه و بهرهدولت می -3

صره ) ست3)ج( ماده) ( بند2موضوع تب سیا صل( قانون اجرای  سی و همچنین در44)های کلی ا سا  ( قانون ا

( با استفاده از 44های اصل )سیاست ( قانون اجرای2های گروه سه ماده )ها و فعالیتهای بنگاهاجرای طرح

شارکت عمومی صی از ظرفیت این -روش م صل  خصو ست های کلی ا سیا صره با رعایت قانون اجرای  تب

 .( استفاده نماید44)

کیفیت ارایه خدمات، با تأمین شرایط الزم جهت برخورداری  ی و افزای به منظور توسعه عدالت آموزش -4

 آموزشااای و پرورشااای در چارچوب قوانین و مقررات، دولت مجاز به خرید خدمات همگان از خدمات

صره سان مدارس غیردولتی و ایجاد مدارس از طریق ظرفیت این تب س شی از مؤ ست. تحصیل در این  آموز ا

ها و نظارت بر کیفیت و ارزیابی خدمات طرح کنندکان اینئولیت انتخاب مشارکتمدارس رایگان بوده و مس

 .پرورش است ارایه شده بر عهده وزارت آموزش و



ستان تاشورای برنامه  -6 سرمایه( از اعتبارات تملک دارایی%10سقف ده درصد ) ریزی و توسعه ا ای های 

ستان را برای صاص دهد پروژه ا ستانی اخت سقف تعیینو برای پروژههای جدید ا شده  های جدید بی  از 

های مشارکتی از پروژه باشد. خرید محصولخصوصی مجاز می -صرفاً از طریق سازوکار مشارکت عمومی

های اسااتانی مصااوب شااورای اسااتان برای پروژه ایای و هزینههای ساارمایهمحل اعتبارات تملک دارایی

 .باشدمی پذیرامکان ریزی و توسعه استانبرنامه

گذاری مندرج در قوانین و مقررات مشاااارکت از شااامول تعرفه در قراردادهای بهای محصاااول پروژه  -7

 التفاوت قیمت محصولتعیین قیمت تکلیفی برای بهای محصول پروژه، دولت مابه مستثنی است. در صورت

ضم به قرارداد و قیمت تکلیفی را از محل شده بر مبنای مدل مالی من سبه  شده در قانون منابع پی  محا بینی 

های تعریف شااده در دسااتورالعمل باید به تصااویب کارگروه نماید. مدل مالی فوق الذکربودجه پرداخت می

 .( برسد2برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) ( قانون الحاق27ماده )

 .رسدکشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران مینامه اجرایی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه آیین

 


