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 وزارت امور اقتصادي و دارایی –مان مدیریت و برنامه ریزي کشور ساز
بنـا بـه پیشـنهاد سـازمان مـدیریت و       16/1/1385هیأت وزیران در جلسه مـورخ  

قـانون  ) 46(برنامه رزي کشور و وزارت امور اقتصادي و دارایی و بـه اسـتناد مـاده    
 -1384وب مصـ  –الحاق موادي به قانون تنظیم بخشـی از مقـررات مـالی دولـت     

 : آئین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود
قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از )46(آئین نامه اجرایی ماده 

 مقررات مالی دولت 
در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشـروح مربـوط بـه کـار مـی       -1ماده 
 :روند
از اعتبارات هزینه اي است که در ازاي انجام هـر   میزانی: هزینه سرانه دولتی -الف

فعالیت یا خدمت با برخوردار شده هر یک از افراد بهـره منـد از خـدمات دسـتگاه     
اجرایی به تناسب موضوع فعالیت و منطقه در بودجـه دسـتگاه پـیش بینـی شـده      

 .است
 درصدي از هزینه سرانه دولتی است که به تناسب: هزینه سرانه خرید خدمت -ب

موضوع فعالیت ، منطقه و کیفیت کار تعیین و به بخش غیر دولتی در ازاي انجـام  
 .کار پرداخت می گردد

خرید خدمات از بخش غیر دولتی ، استفاده از ظرفیتهاي بخـش غیـر دولتـی     -ج
اعم از بخش خصوصی و بخش تعاونی ، شهرداریها و دهیاریها و خرید خدمات غیر 

ا رعایت مقررات قانونی مربـوط مشـروط بـه عـدم     حاکمیتی دستگاههاي اجرایی ب
 دریافت هزینه اضافی از اشخاص 
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قانون ) 160(کلیه دستگاههاي اجرایی مذکور در ماده : دستگاه خریدار خدمت -د
 برنامه جهارم توسعه 

کلیه تصدیهاي اجتماعی، فرهنگی، خدماتی، زیربنایی و : امور غیر حاکمیتی  -هـ 
 اقتصادي 

واحد سازمانی تابعه دستگاههاي اجرایـی اسـت کـه بـه منظـور      : نیواحد استا –و 
اعمال اختیارات و انجام وظایف دسـتگاه اجرایـی، در مرکـز اسـتان تشـکیل شـده       

 .است
به منظور احصاي تصـدیهاي اجتمـاعی، فرهنگـی، خـدماتی، زیربنـایی و       -2ماده 

هـارم توسـعه،   قانون برنامـه ج ) 135(اقتصادي دستگاههاي اجرایی، با رعایت ماده 
کارگروهی به مسئولیت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و بـا حضـور   
معاون اجرایی رییس جمهور، وزیر کشور، وزیر امور اقتصادي و دارایی، دبیر هیئت 
دولت و رییس دستگاه ذیربط حسب مـورد تشـکیل و نسـبت بـه احصـاي مـوارد       

دام و جهـت اجـرا بـه دسـتگاههاي     این آیـین نامـه اقـ   ) 1(ماده  "هـ"موضوع بند 
 .قانون برنامه چهارم اعالم می نماید) 160(اجرایی موضوع ماده 

دستگاههاي خریدار خدمت می توانند از تاریخ تصـویب ایـن آیـین نامـه      -3ماده 
تمام یا قسمتی از امور غیرحاکمیتی خـود را از طریـق بخـش غیـر دولتـی واحـد       

ه منجر به دریافـت هزینـه اضـافه از مـردم     شرایط با رعایت مقررات و به شرطی ک
نسبت به انجام اینگونه امور قبل از خرید از بخش غیر دولتی نگردد و نیز به شرط 

 .کاهش اعتبارات هزینه مالی و ارتقاء کیفیت خدمات انجام دهند
قـانون یــاد شـده و ایــن آیـین نامــه در    ) 46(مســئولیت اجـراي مــاده   – 4مـاده  

 . ت به عهده وزیر یا رییس دستگاه مربوط می باشددستگاههاي خریدار خدم
 :وظایف و اختیارات دستگاه اجرایی به شرح زیر است – 5ماده 
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قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از ) 46(تدوین برنامه تحقق ماده  -الف
 مقررات مالی دولت در دستگاه متبوع

رخصـوص صـالحیت فنـی و    تعیین شرایط ، استانداردها و موارد مورد نظـر د  -ب
 .اخالقی بخش غیر دولتی مورد نظر جهت خرید خدمات

تعیین و تنظیم چارچوب قرارداد خرید خدمات به منظور مبادله با بخش غیـر   -ج
 .دولتی

تعیین میزان هزینه سرانه خرید خدمات با توجه به موقعیـت جغرافیـایی، نـوع     -د
خـدمات و فعالیـت هـاي     فعالیت و میزان محرومیت منـاطق و کمیـت و کیفیـت   

 .خریداري شده
انجام نظارتهاي مستمر به منظور رعایت استانداردهاي مربوط و جلـوگیري از   -هـ 

 .کاهش رضایتمندي ارباب رجوع و مردم از فعالیتها و خدمات خریداري شده
کنترل هزینه اي فعالیتها به منظـور جلـوگیري از احتمـال پرداخـت وجـوه و       –و 

توسط ارباب رجوع به واحدهاي طـرف قـرارداد بابـت فالیتهـا و      هزینه هاي اضافی
 .خدمات خریداري شده و اعالم تعرفه هاي ارایه خدمات به مصرف کننده نهایی

نظارت مستمر بر عملکرد بخش غیر دولتی طرف قرارداد و ارایـه پیشـنهادهاي    -ز
 .الزم جهت ارتقاء کیفیت خدمات رسانی 

ارداد از شـرایط خریـد خـدمت و ارجـاع آن بـه      رسیدگی به تخلفات طرف قـر  -ح
 .مراجع ذیربط

ارایه راهنمایی و هماهنگیهاي الزم به دستگاه اسـتانی در زمینـه اجـراي ایـن      -ط
 ماده 
قانون یادشده در واحـدهاي اسـتانی خریـدار    ) 46(مسئولیت اجراي ماده  -6ماده 

 . خدمت به عهده مسئول واحد استانی دستگاه اجرایی است
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واحد استانی دستگاه اجرایی موظف است ضمن رعایت ضـوابط و مقـررات    مسئول
موجود و با هماهنگی با وزیر یا باالترین مقام دستگاه مرکـزي متبـوع خـود کلیـه     

 . این آیین نامه را در سطح استان اجرا نماید) 5(وظایف قید شده در ماده 
شابه دسـتگاه خریـدار   معاون اداري و مالی یا توسعه مدیریت یا عناوین م -7ماده 

خدمت موظف است ساالنه مبالغ صرفه جویی شده در اجراي مفاد این آیین نامـه  
 . را به وزیر یا باالترین مقام دستگاه اطالع دهد

صرفه جویی ناشی از اجراي مفاد ایـن آیـین نامـه بـا رعایـت قـوانین و        – 8ماده 
ي متبادله با سـازمان  مقررات به صورت مشخص و در قالب اصالحیه موافقتنامه ها

جهـت ارتقـاي کیفیـت    ) حسـب مـورد  (مدیریت و برنامه ریزي کشـور یـا اسـتان    
خدمات دستگاه اجرایی اختصاص مـی یابـد و در مـورد آن گـروه از دسـتگاههاي      
اجرایی که ملزم به مبادله موافقتنامه نمی باشند با تصویب باالترین مرجع تصمیم 

 . ارتقاي کیفیت اختصاص می یابدگیري دستگاه به سایر امور در جهت 
وزیر یا باالترین مقـام دسـتگاه خریـدار خـدمت موظـف اسـت گـزارش         – 9ماده 

عملکرد این ماده را به تفکیک فعالیتها تهیه و در مقاطع شـش ماهـه بـه سـازمان     
 .مدیریت و برنامه ریزي کشور اعالم نماید

هاي استانی در مقـاطع  قانون یادشده در واحد) 46(گزارش عملکرد ماده  –تبصره 
 .سه ماهه تهیه و براي دستگاه مرکزیمتبوع ارسال می گردد

دستور العملهاي مورد نیاز این آیین نامه ظرف سه ماه پـس از تصـویب    -10ماده 
توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و با همکاري وزارت امور اقتصـادي و  

 .دارایی تهیه و ابالغ خواهد شد




