سامانه عملکرد اعتبارات هزینه ای ملی

دستگاه های اجرایی دارای اعتبار هزینه ای مندرج در جداول ( )8(،)7و ( )9قوانین بودجه سال 5991
تمامی دستگاٌ َای احشایی داسای اػتباس َضیىٍ ای مىذسج دسجذايل ( )8( ، )7ي()9مادٌ ياحذٌ قاوًن بًدجٍ سال  1395مًظفىذ
با مشاجؼٍ بٍ ساماوٍ ػملکشد اػتباسات َضیىٍ ای ملی مىذسج دس بخش خذمات الکتشيویکی سایت ساصمان بشوامٍ ي بًدجٍ کشًس
با استفادٌ اص وام کاسبشی ي سمض ػبًس کاسبش  adminمشبًط بٍ ساماوٍ مبادلٍ مًافقتىامٍ وسبت بٍ يسيد بٍ سامانه عملکرد
اعتبارات هزینه ای ملی اقذام ي دس مىًی ششيع فشآیىذ سال  1395سا اوتخاب ي وسبت بٍ ششيع فشآیىذ ي تکمیل ي تاییذ
فشمُای تًلیذ شذٌ َضیىٍ ي مىابغ مشبًط بٍ ػملکشد سال  1395دس مىًی کاستابل بش اساس ساَىمای مًجًد دس ساماوٍ اقذام
ومایىذ.
الصم بٍ رکش است کٍ دس ایه ساماوٍ ششيع فشآیىذ بٍ ػُذٌ  adminدستگاٌ اجشایی است ي فشمُا ویض صشفا تًسط َمیه
کاسبش تکمیل ي پس اص تاییذ بصًست خًدکاس فشمُا بٍ کاستابل کاسشىاس َضیىٍ ای امًس بخشی ریشبط ساصمان مىتقل می شًد.
مُلت تکمیل ي اسسال فشمُا ػملکشد سال  1395حذاکثش تا مًسخ  1396/5/10می باشذ.
دس خصًص دستگاٌ َای اجشایی کٍ بش اساس قًاویه ي مقشسات اص مبادلٍ مًافقتىامٍ َضیىٍ ای با ایه ساصمان مستثىی َستىذ ،
ػملکشد بش اساس اػتباسات ابالغی تکمیل گشدد.بذیه مىظًس دس مىًی ششيع فشآیىذ سال  1395سا اوتخاب ي دس بخش
مًافقتىامٍ بًدجٍ مصًب اوتخاب ي ششيع فشآیىذ اوجام ي سپس دس مىًی کاستابل ،فشمُا تکمیل ،رخیشٌ ي تاییذ(اسسال) شًد.
دس ایىذستٍ اص دستگاٌ َا تکمیل اطالػات ابالغی بٍ تفکیک فصًل ي اقالم َضیىٍ بایذ تًسط دستگاٌ اجشایی اوجام پزیشد.
امًس بخشی ساصمان مًظفىذ وسبت بٍ بشسسی  ،تاییذ ي یا ػًدت فشمُا حذاکثش تا یک َفتٍ پس اص دسیافت فشمُا اص دستگاٌ
اجشایی اقذام ومایىذ.
دستگاٌ َای اجشایی کٍ داسای مًافقتىامٍ مستقل َضیىٍ ای اص محل اػتباسات سدیف َای متفشقٍ،مالی ي حًادث غیش متشقبٍ ي
...می باشىذ بٍ اصاء َش مًافقتىامٍ بایذ وسبت بٍ ششيع فشآیىذ ي تکمیل فشمُا اقذام ومایىذ
دس صًستی کٍ بٍ َش دلیل ػملکشد سال  1391قبال دس ساماوٍ دسج وشذٌ دستگاٌ اجشایی مًظف بٍ تکمیل ي اسسال ػملکشد
می باشذ.
الصم بٍ رکش است بٍ دلیل تغییشات اوجام شذٌ دس فشمُای مًافقتىامٍ َای سال  1396ػملکشد مقاطغ سٍ ماٍَ سال 1396
پس اص آمادٌ ساصی ساماوٍ اطالع سساوی خًاَذ شذ.

