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مقدمه:

ارائه خدمات عمومی با کیفیت برتر ،قیمت مناسب و زماا کوتااد ر ایااق رقااب ی از مهم اری ادادا

ولات ر برناماه

خدمات عمومی ر ایاق رقاب ی است .سیاستداق کلی نظام ا ارق نیز مبی ادمیت ای موضوع است باه نحاوق ر چنادی
بند به آ تأکید شدد است ،از جمله انعطا ¬پذیرق و عدم تمرکز ا ارق و ساازمانی باا رویدار ااازایر اشرب سای ،سارعت و
کیفیت خدمات کسورق(بند  ،)33خدماترسانی برتر ،نوی و کیفی به منظور ارتقاق سطح رضاای مندق و اع ماا مار م (بناد
 .)31ادم چالسهاق اساسی ر خدمات عمومی ر ایاق رقاب ی عبارتند از:








کیفیت پایی خدمات ر ب ر ول ی و قیمت تمام شدد باالتر از خدمات مسابه ر ب ر خصوصی به لیل عدم وجو
رقابت ر بی واحدداق ول ی با واحدداق غیر ول ی مسابه.
انحصار ب ر وسیعی از خدمات ول ی به لیل تعراه رایگا و یا ارزان ر از ب ر خصوصی بواسطه پر اخت بو جه ول ی
به روش تأمی دزینه ارایند تولید خدمت .
عدم حاکمیت نظام کن رل محصول و ن یجه و عدم اخ صاص بو جه بر اساس شاخص¬داق عملدر ق(کیفیت ،کمیت،
قیمت و زما )
بی تأشیر بو ان ظارات و ارزیابی داق خدمت گیرندگا ر سرنوشت واحد خدمت دندد و کارکنا آ واحددا .
عدم اعمال سیاست خرید خدمت ولت از ب ر خصوصی و  ...ر ایاق رقاب ی به جاق تولید خدمت توسط ولت .
وجو قوانی چسبندد و غیررقاب ی ر ساخ ارداق واحدداق خدماتی نظیر اس دام داق ما ام العمر ،پر اخت داق غیر
مرتبط با عملدر و دمچنی حمایت داق سیاسی -اج ماعی از خدمت دنگا به جاق خدمت گیرندگا .
نقص ر قوانی و مقررات براق حمایت از اعالی غیر ول ی به منظور حیور مؤشر ر ایاق رقاب ی .

موضوعات اس راتژیک ر برنامه خدمات عمومی ر ایاق رقاب ی و اقدامات اساسی م ناسب با آ به شرح ذیل می باشد:

 .3زیرساخ هاق قانونی ارائه خدمات ر ایاق رقاب ی
 تدوی قوانی و مقررات الزم براق تغییر رویدر ارائه خدمات از ایاق انحصارق به ایاق رقاب ی
.2

تعیی اس اندار کیفی خدمات و قیمت تمام شدد ر ایاق رقاب ی .
 تعیی اس اندار داق کیفی و قیمت تمام شدد و نیز س ورالعمل¬داق الزم .

 .3اس قرار نظام ارائه خدمات ر ایاق رقاب ی( آموزش ،پیا د سازق ،نظارت و ارزیابی):
 تدارک برنامه آموزشی براق مدیرا واحدداق خدماتی به منظور آشنایی با ای رویدر
 تغییر رویدر موااق نامه داق بو جه اق از روش سن ی به نظام عملدر ق و قیمت تمام شدد

 تسویق اعاال غیر ول ی براق توسعه سرمایه گذارق و مسارکت و دمچنی تصدق مدیریت واحدداق ول ی به روش
قیمت تمام شدد و خرید خدمت از آ دا .
 طراحی نظام نظارت و ارزیابی جامع از عملدر کیفی ،کمی ،قیم ی و زمانی ارائه خدمات و دمچنی رضایت خدمت
گیرندگا ر چارچوب اس اندار داق تعیی شدد.
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ر ای رادنما به ازاق در یک از شاخص داق خدمات عمومی ر ایاق رقاب ی ،ب سانامه دااق موضاوعه اسا راه شادد و
تدالیف س گاد دا ر خصوص مفا در ب سنامه تسریح شدد و توصیه داق اجرایی الزم به ازاق در بند ارائه گر یدد است.
امیدوار است ای رادنما ،مسیر ارائه خدمات عمومی با کیفیت برتر ،قیمت مناسب و زما کوتاد ر ایاق رقااب ی را دماوار
ساخ ه و موجبات مواقیت س گاد داق اجرایی کسور را ر اجراق برنامه خدمات عمومی ر ایاق رقاب ی را اارادم آور  .گارود
مساورا شرکت یسنا پارس دموارد آما گی ارند خدمات مساورد اق و اجرایی خو را ر ارائه رادداردااق اشارب ر مادیری ی
به مدیرا و کارشناسا

س گاد داق اجرایی عرضه نمایند.
امین زیوری
آذرماه 5931
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جدول مستندات قانونی برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی
مستندات قانونی

عنوان شاخص

 بند 3ما د  22قانو الحاق برخی موا به قانو تنظیم ب سی از مقررات مالی ولت

اجراق حسابدارق
تعهدق



آیی نامه اجرایی تبصرد بند  3ما د  22قانو الحاق برخی موا به قانو تنظیم ب سی از مقاررات ماالی
ولت( )2مصوب دیئت وزیرا به شمارد /35311ت 52534دا مورخ 3315/2/32
ابالغیه مجموعه نظام حسابدارق ب ر عمومی به شمارد  54/34411مورخ 3315/2/3

 ما د  3قانو راع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاق نظام ماالی کساور و آیای ناماه اجرایای آ موضاوع
تصویب نامه شمارد /23241ت52231دا مورخ  3315/5/31دیئت وزیرا
 ب سنامه  51/221333تاریخ 3314/32/35وزارت امور اق صا ق و ارایی

اس اندار سازق
خدمات س گاد

 ما د  21قانو مدیریت خدمات کسورق
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عنوان مستند قانونی :قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
شماره مستند قانونی :بند 5ماده  62قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

 تکالیف دستگاه اجرایی
ر اجراق اصل یادصد و بیست و ساوم قانو اساسای جمهورق اسالمی ایرا  ،به پیوست « قاانو الحااق برخای ماوا باه قاانو تنظایم
ب سی از مقررات مالی ولت ( »)2که ر جلسه علنی روز وشنبه مورخ چهارم اسفند ماد یدهزار و سیصد و ناو و ساه مجلاو شاوراق
اسالمی تصویب و ر تاریخ  3313/32/2به تأیید شوراق نگهبا رسیدد و طای ناماه شامارد  455/51135ماورخ  3313/32/33مجلاو
شوراق اسالمی واصل شدد ،جهت اجراء ابالغ میشو .
رئیو جمهور ا حس روحانی
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ما د22ا
1ا وزارت انه دا ،مؤسسات ول ی و سایر س گادهاق اجرائی ر موار اس فا د از بو جه عمومی ولات ،مدلفناد صاورتهاق ماالی خاو را
براساس اس اندار داق حسابدارق ب ر عمومی کسور (تدوی شدد توسط سازما حسابرسی) ر چهارچوب س ورالعملدااق حساابدارق
وزارت امور اق صا ق و ارایی (بر مبناق حسابدارق تعهدق) تهیه نمایند.
تبصرد ا نحود و زما بندق اجراق کامل حسابدارق تعهدق (حداکثر ظر مدت سه سال) طبق آیی نامه اجرائای اسات کاه باه پیسانها
وزارت امور اق صا ق و ارایی ،سازما مدیریت و برنامهریزق کسور و یوا محاسبات کسور به تصویب دیأت وزیرا میرسد.
2ا ر اجراق بو جهریزق بر مبناق عملدر  ،با توجه به محاسبه دزینه تمامشدد اعالیتدا و اقدامات و ت صیص اع بارات بار ایا اسااس،
ایجا درگونه بددی بابت حق اش راک برق ،آب ،دازینهداق پس ای ،م ابراتی و سایر دزینهدا نظیر یو بالمحل ،تعهدات زائد بر اع باار،
بازپر اخت تعهدات ارزق ممنوع است.
3ا اازایر اع بار در یک از اعالی هاق منظورشدد ر ذیل برنامهداق س گاد اجرائی از محال کاادر ساایر اعالیاتدااق دماا برناماه،
مسروط بر آنده ر سرجمع اع بارات برنامه داق آ

س گاد تغییار حاصال نساو حاداکثر باه میازا سای رصاد ( )%31ر چهاارچوب

موااق نامهداق م با له مجاز است .اازایر اع بارات دزینهاق برنامهدا با رعایت ما د( )11قانو تنظیم ب سی از مقررات مالی ولت مجااز
است و اازایر و کادر اع بار اعالیت یا اعالیتدا نیز بر دما اساس امدا پذیر میباشد.
4ا به وزارت امور اق صا ق و ارایی (خزانه ارق کل کسور) اجازد ا د می شو با رعایت مقررات قاانونی مرباوط از محال مناابع وصاولی
بو جه عمومی ولت که تا پایا اسفندماد در سال به حسابهاق مربوط ر خزانه ارق واریز شدد است ،حداکثر تا پایا ارور ی ماد ساال
بعد و ر سقف ت صیصداق ابالغی تا پایا سال مالی مربوط ،که با رعایت مفا بند (و) ما د( )224قانو برنامه پنجسااله پانجم توساعه
جمهورق اسالمی ایرا مصوب 3351/31/35و ما د( )31قانو برنامه و بو جه کسور مصوب  3353و اصالحات بعدق آ صاورت گرا اه،
نسبت به تأمی و پر اخت رخواست وجه س گادهاق اجرائی ذق ربط بابت اع بارات مصوب تملک اراییداق سارمایهاق (اعام از محال
رآمد اخ صاصی یا عمومی) اقدام کند.
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تبصرد ا ر ما د واحدد قانو اصالح موا ( )23و( )24قانو محاسبات عمومی کساور مصاوب  3311/32/35عباارت « ر ماور اع باارات
دزینهاق تا پایا سال مالی و اع بارات تملک اراییداق سرمایهاق تا پایا ارور ی ماد سال بعد توسط خزانه ارق کل کساور ر اخ یاار
س گادهاق اجرائی قرار گرا ه باشند» جایگزی عبارت «و تاا پایاا ساال ماالی توساط خزاناه ارق کال کساور ر اخ یاار ذقحساابی
س گادهاق اجرائی ذقربط قرار گرا ه باشند» میشو .
5ا حسابهاق ریاات منابع عمومی ولت ،حساب خزانه ارق کل کسور محسوب شدد و س گادهاق اجرائی وصولکنندد مناابع ،صااحب
حساب تلقی نمی شوند .حق بر اشت از حسابهاق یا شدد به عهدد صاحبا امیاداق مجاز خزانه ارق کل کسور ر مرکاز و خزاناه معای
اس ا

ر اس انها می باشد و دیچ مرجع یگرق حق بر اشت از حسابهاق یا شدد را نادار  .بر اشات از حساابهاق پر اخات سا گادهاق

اجرائی با رعایت قانو نحود پر اخت محدومٌبه ولت و عدم تأمی و توقیف اموال ول ی مصوب  3325/5/35امدا پذیر است.
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جلد چهارم -برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی
عنوان مستند قانونی :آیین نامه اجرایی تبصره بند  5ماده  62قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
دولت( )6مصوب هیئت وزیران
شماره مستند قانونی :شماره /51533ت 16195هـ مورخ 5931/6/56

 تکالیف دستگاه اجرایی
آیین نامه اجرایی تبصرد بند ( )3ما د ( )22قانو الحاق موا ق به قانو تنظیم ب سی از مقررات ماالی ولات (( )2نحاود و زماا بنادق
اجراق کامل حسابدارق تعهدق) (تصویبنامه شمارد /35311ت52534دا مورخ  3315/2/32دیأت وزیرا )
دیأت وزیرا

ر جلسه  3315/2/5به پیسنها مس رک وزارت امور اق صا ق و ارایی ،ساازما مادیریت و برناماهریازق کساور و یاوا

محاسبات کسور و به اس نا تبصرد بند ( )3ما د ( ) 22قانو الحاق موا ق به قانو تنظیم ب سای از مقاررات ماالی ولات (- )2مصاوب
 -3313آیی نامه اجرایی تبصرد یا شدد را به شرح زیر تصویب کر :
آیی نامه اجرایی تبصرد بند ( )3ما د ( )22قانو الحاق موا ق به قانو تنظیم ب سی از مقررات مالی ولت ()2
نحوه و زمانبندی اجرای کامل حسابداری تعهدی
ما د  -3وزارت انهدا ،مؤسسات ول ی از جمله انسگاددا و مؤسسات آموزشی و پژودسی و مؤسساات و نها دااق عماومی غیار ول ای از
جمله شهر اریها و سایر س گاد داق اجرایی ر ماوار اسا فا د از بو جاه عماومی ولات مدلفناد صاورتدااق ماالی خاو را براسااس
اس اندار داق حسابدارق ب ر عمومی ر چارچوب س ورالعمل حسابدارق وزارت امور اق صا ق و ارایی تهیه و ارایه نمایند.
ما د  -2مؤسسات و نها داق عمومی غیر ول ی از جمله شهر ارقدا از اب داق سال  3315موظفند رویادا داق ماالی مرباوط باه مناابع
غیربو جه اق خو را عالود بر منابع بو جه عمومی ولت ،براساس اس اندار داق حسابدارق ب ر عمومی منطباق باا بناد (ق) ماا د ()1
اساسنامه سازما حسابرسی ،با دمادنگی معاونت نظارت مالی و خزانه ارق کل کسور شناسایی نمایند.
ما د  -3وزارت امور اق صا ق و ارایی نسبت به تهیه کاربرگ (ارم)داق عملدر بو جه مطابق اس اندار داق حساابدارق ب ار عماومی
اقدام و پو از تأیید یوا محاسبات کسور ابالغ نماید.
ما د  -4معاونت نظارت مالی و خزانه ارق کل کسور ،تمهیدات الزم براق ابالغ شیودنامهدا و س ورالعملداق اجرایی شناسایی ارایایداا
و بددیدا را حداکثر تا پایا سال  3315ارادم و با تأیید یاوا محاسابات کساور اباالغ نمایاد .مسائولیت حسا اجاراق شایودناماه و
س ورالعملداق ابالغی با باالتری مقام س گاد اجرایی مربوط خوادد بو .
ما د  -5سازما مدیریت و برنامه ریزق کسور موظف است به منظور اس قرار بو جهریزق مب نی بر عملدر  ،حداکثر تا پایاا ساال 3315
زمینه الزم براق اس قرار نظام حسابدارق بهاق تمام شدد و دزینهیابی ر س گادداق اجرایی را با دمادنگی وزارت امور اق صا ق و ارایی
ارادم ساز .
ما د  -2ذق حسابا و مدیرا امور مالی مدلفند ر راس اق وظایف قانونی خو از طبقهبندق (کدینگ) یدپارچه نظاام حساابدارق ب ار
عمومی ابالغی از طر معاونت نظارت مالی و خزانه ارق کل کسور مور تأیید یوا محاسبات کسور اس فا د نمایند.
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ما د  -1وزارت امور اق صا ق و ارا یی موظف است با دمادنگی یوا محاسبات کسور نسبت به رادانادازق «پایگااد نظاام ماالی» جهات
گر آورق اطالعات مالی س گادداق اجرایی مطابق اس اندار داق حسابدارق ب ر عمومی اقدام نماید.
ما د  -5سازما مدیریت و برنامه ریزق کسور موظف است با دمادنگی وزارت امور اق صاا ق و ارایای نسابت باه تادوی اسا اندار داق
نرم اازارداق مالی ب ر عمومی جهت جلوگیرق از خریدداق غیرضرورق نظام (سیس م)داق جدیاد ،داماازایای دزیناهداا و یدپاارچگی
ارایندداق مالی با رعایت قانو ارتقاق سالمت نظام ا ارق و مبارزد با اسا  ،قانو برگزارق مناقصاات ،قاانو محاسابات عماومی کساور،
قانو حداکثر اس فا د از توا تولیدق و خدماتی ر تأمی نیازداق کساور و تقویات آنهاا ر امار صاا رات و اصاالح ماا د ( )314قاانو
مالیاتداق مس قیم و آیی نامه معامالت ول ی اقدام و ب سنامه مرتبط با نحود ارجاع پروژدداق اناورق اطالعات را ابالغ نماید.
معاو اول رئیوجمهور -اسحاق جهانگیرق

توصیه
مس ندات قابل ارائه توسط س گاد ر اجراق تدالیف حسابدارق تعهدق عبارتند از:
تدمیل ارمهاق مندره ر ب سنامه شمارد  51/11155تاریخ  3314/5/31و ارائه آ به ا ارد کل مادیریت باددی
دا و تعهدات عمومی ولت
تدمیل بانک اطالعات اموال س گادهاق اجرایی موضوع بند ه تبصرد  5قانو بو جه ساال  3315و سا ورالعمل
داق پیوست و ارائه آ به ا ارد کل اموال ول ی و اوراق بها ار
تدمیل صورتهاق مالی مطابق س ورالعمل پیوست و ارائه آ به ا ارد کل دمادنگی و تلفیاق حساابها و روشاهاق
حسابدارق
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تکالیف دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداری
جلد چهارم -برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی
عنوان مستند قانونی :آیین نامه اجرایی ماده  5قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
شماره مستند قانونی :تصویب نامه شماره /25656ت16696هـ مورخ  5931/1/51هیئت وزیران

 تکالیف دستگاه اجرایی
قانو راع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاق نظام مالی کسور
ما د 3ا ولت موظف است:
الف ا ظر مدت شر ماد از تاریخ الزم االجرا شد ای قانو « ،جدول بددی دا و مطالباات ولات و شارکت دااق ول ای» را ر ساه
طبقه به شرح زیر تهیه و به کمیسیو داق اق صا ق و برنامه و بو جه و محاسبات مجلو شوراق اسالمی ارائه کند:
 طبقه اول :مطالبات و بددی داق اش اص حقوقی خصوصی و تعاونی به تفدیک اش اص
 طبقه وم :مطالبات و بددی داق نها دا و مؤسسات عمومی غیر ول ی به تفدیک مؤسسه
 طبقه سوم :مطالبات و بددی داق بانک دا و مؤسسات اع بارق به تفدیک بانک دا
ب ا جدول مزبور باید در سه ماد یک بار به روزرسانی شدد ،به کمیسیو داق مذکور ارائه شو .
پ ا ولت موظف است از سال  3314به بعد ،دمزما با ارائه الیحه بو جه ،جدول بددی دا و مطالبات قطعی شدد و تعهدات ولات باه
اش اص حقوقی خصوصی و تعاونی و مؤسسات عمومی غیر ول ی و بانک دا و مؤسسات اع بارق و تعهدات آنها به ولات را کاه باه تأییاد
سازما حسابرسی کسور رسیدد است ،به مجلو شوراق اسالمی ارائه کند.
تبصرد ا به منظور اجراق احدام مذکور ر بندداق (ب) و (پ) ای ما د ،از اب داق سال  3315واحد جداگانه اق ر وزارت امور اق صاا ق
و ارایی ایجا می شو  .ای واحد موظف است خالصه مطالبات ،بددی دا و تعهدات ولت را احصا و شبت کند و عاالود بار گازارش دااق
اصلی ،گزارش داق ساالنه جهت ارائه به رئیو جمهور و مجلو شوراق اسالمی تهیه نماید .گزارش داق ساالنه بایاد باه تأییاد ساازما
حسابرسی کسور برسد .سازما مدیریت و برنامه ریزق کسور موظف است با پیسنها وزارت امور اق صاا ق و ارایای ،نسابت باه اصاالح
ساخ ار سازمانی وزارت امور اق صا ق و ارایی با رعایت قوانی و مقررات مربوط اقدام کند .شرح وظایف واحد مزبور مس رکاً توسط وزارت
امور اق صا ق و ارایی و سازما مدیریت و برنامه ریزق کسور تهیه و ابالغ می شو  .سازما مدیریت و برنامه ریزق کساور موظاف اسات
نیروق انسانی واحد مذکور را از محل نیروداق موجو

ر ولت و اع بار مور نیاز آ را از محل اع بار برنامه تنظیم صورت عملدر ساالنه

بو جه کسور تأمی کند.
آیی نامه اجرایی ای ما د ظر مدت وماد از تاریخ ابالغ ای قانو  ،به پیسنها وزارت امور اق صا ق و ارایی به تصویب دیأت وزیارا
می رسد.
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تکالیف دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداری
جلد چهارم -برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی
آیی نامه اجرایی ما د ( )3قانو راع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاق مالی کسور

دیئت وزیرا

ر جلسه  3314/ 5/ 33به پیسنها وزارت امور اق صا ق و ارایی و به اس نا ما د ( )3قانو راع موانع تولید رقابت پذیر و

ارتقاق نظام مالی کسور – مصوب  – 3314آیی نامه اجرایی ما د یا شدد را به شرح زیر تصویب کر :
آیی نامه اجرایی ما د ( )3قانو راع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاق مالی کسور
ما د  -3ر ای آیی نامه اصطالحات زیر رمعانی مسروح مربوط به کار می روند:
الف  -قانو  :قانو راع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاق نظام مالی کسور – مصوب . - 3314
ب  -بانکدا :بانک داق ول ی و غیر ول ی.
پ  -مؤسسات اع بارق :مؤسسات اع بارق غیر باندی اراق مجوز از بانک مرکزق جمهورق اسالمی ایرا .
ت  -وزارت :وزارت امور اق صا ق و ارایی.
ث  -س گاد داق اجرایی :کلیه س گاد داق اجرایی موضوع ما د ( )5قانو مدیریت خدمات کسورق.
ه  -طبقات اش اص :اش اص حقیقی و حقوقی طلبدار از ولت و بدددار به ولت و شرکت داق ول ی که ر سه طبقه به شرح زیر قرار
می گیرند:
 طبقه اول :اش اص حقوقی خصوصی و تعاونی به تفدیک اش اص
 طبقه وم :نها دا و مؤسسات عمومی غیر ول ی به تفدیک مؤسسه
 طبقه سوم :بانکدا و مؤسسات اع بارق به تفدیک بانک دا و مؤسسات اع بارق
چ  -مطالبات ولت :مطالبات (اعم از جارق و غیر جارق) وزارت انه دا ،مؤسسات ول ی و طرح داق تملک ارایی داق سرمایه اق (طارح
دایی که اع بارات آ دا از محل بو جه عمومی ولت تأمی می شو و مربوط به مؤسسات و نها داق عمومی غیر ول ی و شارکت دااق
ول ی می باشد) که ر چارچوب قوانی و مقررات ایجا می شو .
ح  -بددی داق ولت :بددی داق (اعم از جارق و غیر جارق) وزارت انه دا ،مؤسسات ول ی و طرح داق تملک ارایای دااق سارمایه اق
(طرح دایی که اع بارات آ دا از محل بو جه عمومی ولت تأمی می شو و مربوط به مؤسسات و نها داق عمومی غیر ول ی و شرکت
داق ول ی می باشد) که رچارچوب قوانی و مقررات ایجا می شو .
خ  -مطالبات شرکت داق ول ی :مطالبات شرکت داق ول ی مس مل بر شرکت داق ول ی مس لزم ذکر یا تصریح ناام اعام از مطالباات
جارق و غیر جارق.
 بددی داق شرکت داق ول ی :بددی داق شرکت داق ول ی مس مل بر شرکت داق ول ی مس لزم ذکر یا تصریح نام اعام از باددیداق جارق و غیر جارق.
تبصرد  -3بددیدا و مطالبات ولت و شرکت داق ول ی پو از تأیید سازما حسابرسی قطعی محسوب می شو .
تبصرد  -2بددیدا و مطالبات ولت که توسط س گاد داق اجرایی ذیربط اعالم نسدد باشد ،با اعاالم وزارت و تأییاد ساازما حسابرسای
قطعی تلقی می شو .
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تکالیف دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداری
جلد چهارم -برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی
ما د  -2س گاد داق اجرایی مدلفند ر اجراق ای آیی نامه اطالعات مور

رخواست وزارت را بار اسااس ب سانامه داا و سا ورالعمل

داق اجرایی موضوع ای آیی نامه که حسب ضرورت با رعایت مقررات قانونی مربوط توسط وزارت ابالغ خوادد شد ،ارایه نمایند.
تبصرد  -3میزا و کیفیت اطالعات مور نیاز و دمچنی نحود و زما بندق ارسال آ توسط وزارت تعیی می شو .
تبصرد  -2س گاد داق اجرایی موضوع ای ما د مدلفند بس رداق س ت اازارق و نرم اازارق الزم براق تبا ل بر خط اطالعات مالی مور
نیاز با وزارت را ایجا و س رسی داق مربوط را براق وزارت ارادم نمایند.
ما د  -3وزارت موظف است ظر شر ماد پو از الزماالجراء شد قانو  ،جدول بددی دا و مطالبات ولت و شرکت دااق ول ای را ر
طبقات اش اص تهیه و براق ارسال به کمیسیو داق اق صا ق و برنامه و بو جه و محاسبات مجلو شوراق اسالمی به رئیو جمهور ارایه
نماید.
تبصرد  -جدول مذکور باید در سه ماد یک بار به روزرسانی و ارایه شو .
ما د  -4وزارت موظف است از سال  ،3315دم زما با ارایه الیحه بو جه ساالنه کل کسور ،جدول بددی دا و مطالبات قطعی شدد ولات
را تا پایا سال قبل به تفدیک طبقات اش اص براق ارسال به مجلو شوراق اسالمی به رئیو جمهور ارایه نماید.
تبصرد  -3ر راس اق بند (پ) ما د ( )3قانو و تبصرد آ  ،س گاد داق اجرایی حساب ماور مدلفناد نسابت باه اخاذ تأییدیاه ساازما
حسابرسی و ارائه آ به وزارت بر اساس ترتیبات مقرر ر ما د ( )2ایا آیای ناماه اقادام نمایناد .تأییدیاه دااق اخاذ شادد از ساازما
حسابرسی که ر اجراق ای تبصرد ریاات می شو  ،ر حدم تأیید گزارش داق ساالنه توسط سازما حسابرسی تلقی می شو .
تبصرد  -2اع بار الزم براق انجام حسابرسی موضوع تبصرد ( )3ای ما د  ،توسط سازما مدیریت و برنامه ریازق کساور ر لاوایح بو جاه
سنواتی ذیل بو جه س گاد داق اجرایی مربوط ،پیر بینی می شو .
ما د  -5وزارت مجاز است رأساً با اعزام مأمور ،اسنا و مدارک مربوط را ر محل س گاد داق اجرایی مور رسیدگی قرار دد.
ما د  -2به منظور اجراق احدام مندره ر بندداق (ب) و (پ) ماا د ( )3قاانو  ،از اب اداق ساال  3315مرکاز جداگاناه اق ر وزارت باا
مسوولیت خزانه ارق کل کسور ایجا می شو  .سازما مدیریت و برنامهریزق کسور موظف است نیروق انسانی مرکز یا شدد را از محال
نیروداق موجو

ر ولت و اع بار مور نیاز آ را از محل اع بار برنامه تنظیم صورتحساب عملدر ساالنه بو جه کل کسور تأمی نمایاد.

ای مرکز موظف است خالصه مطالبات ،بددی دا و تعهدات ولت را احصا و شبت کند و عالود بر گزارشداق اصلی ،گزارش دااق سااالنه
(موضوع ما د ( )4ای آیی نامه) را براق ارایه به رئیو جمهور و مجلو شوراق اسالمی تهیه نماید.
تبصرد  -پو از تسدیل مرکز یا شدد ،تصویب نامه شمارد / 23211ت 51353دا مورخ  3313/ 3/ 4کا لم ید تلقی می شو .
ما د  -1وزارت و سازما مدیریت و برنامه ریزق کسور موظفند حسب مور بر اساس تبصرد ماا د ( )3قاانو نسابت باه اصاالح سااخ ار
سازمانی وزارت و تهیه و ابالغ شرح وظایف مرکز موضوع ما د ( )2اقدام نمایند.
اسحاق جهانگیرق
معاو اول رییو جمهور
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تکالیف دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداری
جلد چهارم -برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی
عنوان مستند قانونی:
شماره مستند قانونی :ماده  61قانون مدیریت خدمات کشوری

 تکالیف دستگاه اجرایی
ما د  - 21مر م ر اس فا د از خدمات س گادهاق اجرائی رشرایط مساوق از حقوق یدسا برخور ارند ،سا گادهاق اجرائای موظفناد
حداکثر ظر سه ماد ،مراحل ،زما و کیفیت و اس اندار ارائه خدمات و تغییرات آنها را مس ند و شفا نمو د و از طرق م لف به اطاالع
مر م برسانند و ر صورت بروز درگونه ت لف ،مسؤولی

س گادهاق اجرائی مسؤولیت پاس گویی باه مار م و شادایت آناا را باه عهادد

خوادند اشت.

توصیه
اقدامات قابل انجام توسط س گاد داق اجرایی جهت اس اندار سازق خدمات قابل ارائه عبارتند از:
 تهیه اهرست خدمات س گاد

 آسیب شناسی و تحلیل وضعیت اجراق خدمات س گاد

 شناسایی اس اندار دا ،روش دا و مدل داق مرتبط باا دار یاک از خادمات سا گاد باا انجاام مطالعاات
پژودسی ،باز ید میدانی از سازمانهاق مواق ،بهرد گیرق از تجربیات مساوری و اساتید واجد شرایط
 طراحی قالب (ارمت) معرای مراحل انجام خدمات س گاد
 ترسیم نمو ار ارایند اجراق در یک از خدمات

 تهیه ضوابط و س ورالعملهاق مرتبط با در یک از مراحل اجراق اراینددا
 تدوی شاخص داق ارزیابی کیفیت ارائه خدمات

 تهیه سند اس اندار مراحل اجراق در خدمت مطابق قالب طراحی شدد
 اطالع رسانی مراحل انجام خدمت از طریق رگاد داق اطالع رسانی الد رونیدی و ره ر محل مراجعاه
ارباب رجوع
گزارش کن رل خدمات س گاد با اس اندار داق تدوی شدد به عنوا مس ند شاخص ارائه گر .
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