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باسمه تعالی

بخشنامه به كليه دستگاههاي اجرايی

با سالم
در راستای ماده ( )73قانون محاسبات عمومي كشور و همچنین در اجرای ماده ( )73ضوابط اجرايي قانون بودجه
سال  9713كل كشور كه مقرر ميدارد ،دستگاههای اجرايي مكلفند گزارش عملكرد منابع عمومي مندرج در جدول
شماره ( )3قانون بودجه سال  9713كل كشور را در مقاطع زماني سه ماه يكبار تا پانزدهم ماه بعد ،به خزانهداری كل
كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور با درج علل عدم تحقق احتمالی منابع ارسال كنند ،مقتضي است كلیه دستگاههای اجرايي
گزارش عملكرد منابع عمومی خود ،بندهای ذيل را به شرح بندهای ذيل به اين معاونت ارسال نمايند:
 -9كلیه دستگاههای اجرايي ملي و استاني الزاما گزارش موصوف را در موعد مقرر ،طبق فرم پيوست ( )9بدون تغییر و اصالح،
تهیه و در مركز به معاونت نظارت مالي و خزانهداری كل كشور (اداره كل نظارت بر اجرای بودجه) و در استانها به اداره
كل امور اقتصادی و دارايي استان ذیربط ارسال نمايند.
 -2ادارات كل امور اقتصادی و دارايي استانها موظفند در دورههای زماني مزبور ،گزارش هاي تجميع شده خود را مطابق فرم
پيوست ( )2بدون تغییر و اصالح ،به معاونت نظارت مالي و خزانهداری كل كشور (اداره كل نظارت بر اجرای بودجه) ارسال
نمايند .لذا تاكید ميشود تمهیدات الزم به منظور اجرای احكام قانوني يادشده صورت گیرد.
 -3تكميل و ارسال گزارش هاي موردنظر در قالب فرمهای پیوست (فرمها در پورتال اداره كل نظارت بر اجرای بودجه نیز برای
سهولت در دسترس است) الزامي بوده و درصورت ناقص بودن اطالعات واصله ،ضمن اعاده گزارش ،موضوع به منزله
عدم وصول گزارش تلقي خواهد شد.
 -4گزارش اقدامات فوق برای هر دستگاه اجرايي ،به منظور اقدام الزم و صدور تخصیص به سازمان برنامه و بودجه
كشور ارسال خواهد شد.
سيد رحمت ا ...اكرمی
معاون نظارت مالی و خزانه دار كل كشور

رونوشت:

 اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان  ............براي اطالع و ارسال گزارش هاي تجمیع شده دستگاههاي اجرايي مستقر در استان بهاداره كل نظارت براجراي بودجه.
 ذيحسابان دستگاههاي اجرايي براي اطالع و پیگیري الزم. اداره كل نظارت بر ذيحسابيها براي اقدام الزم.-اداره كل نظارت بر اجراي بودجه به همراه سابقه براي اطالع

آدرس پورتال اداره کل نظارت بر اجرای بودجهnezgratebodjeh.mefa.ir :
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واحد سازماني  :اداره كل نظارت بر اجراي بودجه
نام و نام خانوادگي :

سیاح رضايي

لكزاده

غالمرضا امینرفتاري

سمت :
امضا ء :
تاريخ :

ريیس اداره

معاون مدير كل

مديركل

آدرس پورتال اداره کل نظارت بر اجرای بودجهnezgratebodjeh.mefa.ir :

