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                             الیحه 

قانونی راجع به اصالح تبصره 80 قانون بودجه سال 1356 کل کشور 

مصوب 58.11.3 

ماده واحده: تبصره 80 قانون بودجه سال 1356 کل کشور به شرح زیر اصالح می گردد: 

به جاي کمیسیون شاهنشاهی مندرج در تبصره فوق، شوراي عالی فنی مرکب از سه نفر به 

پیشنهاد وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران تشکیل و 

وظایف ذیل را عهده دار می گردد. 

الف - بررسی و تصویب قیمتهاي پایه و ضوابط و دستورالعملهاي مربوط به آن. 

ب - بررسی و تصویب قیمت کارهاي خاص که قیمتهاي پایه قابل عمل در آنها نمی باشد. 

ج - تجدید نظر در نرخ پیمانها در صورت لزوم و وجود توجیه کافی، مشروط بر آن که در 

قالب قرار قرارداد و ضوابط مربوط پیش بینی الزم براي جزییات جبران هزینه و خسارات 

مورد بحث نشده باشد. 

تبصره 1 - در مورد پیمانهاي مربوط به طرحهاي عمرانی منطقه اي و خاص ناحیه اي، در 

صورتی که بار مالی ناشی از تجدید نظر در قیمتها از 20% مبلغ اولیه پیمان و حداکثر 

از مبلغ ده میلیون ریال تجاوز ننماید، اختیارات شوراي عالی فنی با شوراي فنی استان 

که اعضاي آن بعداً اعالم می گردد. 

تبصره 2 - در مورد پیمانهاي مربوط به طرحهاي عمرانی کشوري اختیارات فوق الذکر در 

صورتی که بار مالی ناشی از تجدید نظر در قیمت ها از 15% مبلغ اولیه پیمان و حداکثر 

از مبلغ پنجاه میلیون ریال تجاوز ننماید، با وزیر یا رییس دستگاه اجرایی و بیش از 

پنجاه میلیون ریال تا یکصد و پنجاه میلیون ریال مشروط بر آن که از 10% مبلغ اولیه 

پیمان تجاوز ننماید با وزیر یا رییس دستگاه اجرایی و تأیید وزیر مشاور و رییس 

سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. 

د - بررسی و اتخاذ تصمیم در مسائلی که مورد سئوال دستگاه هاي اجرایی و کارفرمایان 

بوده و قرارداد در مورد آنها راه حل مشخصی ارائه ننموده باشد. 

ه - وظایف دبیرخانه شوراي عالی فنی مذکور در این قانون را سازمان برنامه و بودجه 

عهده دار خواهد بود. 

و - مصوبات شوراي عالی فنی مذکور در این قانون براي دولت الزم االجرا است. 

                        

 چاپ قانون


