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 مقدمه . 1

 مفاد بر  مبتنی  استانی و  شده استانی  ملی  ،  ملی  ای سرمایه  دارائیهای  تملک  های  پروژه  و طرحها  بر پیمایشی  -  ای برنامه نظارت

 کشور،  ریزی  بودجه  و  برنامه نظام  باالدستی  های  برنامه  و قوانین  در  شده گرفته  درنظر  تکالیف  از  برگرفته و  کشور  بودجه  و  برنامه  قانون

 .  باشد می  سازمان  وبودجه  برنامه هماهنگی  معاونت  وظایف  شرح از بخشی  شدن محقق و  سازمانی رسالت  انجام  راستای در

 هدف . 2

 بر نظارت خدمت کیفیت با ارائه  منظور به و  مداری  مشتری اصل  به توجه  راستای  در  که  است این خدمت  سطح توافقنامه  از هدف

 برای مذکور  خدمت تحویل کیفیت ،اردبیل  استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان توسط استانی و ملی هایپروژه و ها طرح

 .گیرد قرار  توافق  مورد  استان اجرایی هایدستگاه

 و فیزیکی  پیشرفت وضعیت  و  روند  از استان ریزی بودجه و  برنامه  نظام ارشد  و  میانی مدیران  اطالع کسب خدمت این ارائه  از هدف

 هایدستگاه نیاز تشخیص  صورت در) نظارتی  هایدستگاه  به خدمت  ارائه نیز و استانی توسعه  های  برنامه  و ها پروژه  ، طرحها مالی

 .باشد می استان  ریزیبودجه و  برنامه نظام  با  مرتبط نهادهای  دیگر و  اجرائی هایدستگاه ،  (مذکور

 مسئولیت . 3

 : دهد ارائه زیر ترتیب  به  را  مذکور خدمت که  کندمی  موافقت  اردبیل استان ریزی  برنامه  و  مدیریت سازمان

 معاونت  سوی  از  نظارت  امر شدن  عملیاتی دستور صدور و  مدیریتی  نظر  مد  و راهبردهای هاسیاست تبیین جلسه تشکیل •

 و بودجه  برنامه هماهنگی

  مربوطه  کارشناسان  با  ذیربط  هایگروه رؤسای هماهنگی انجام •

  وبودجه  برنامه هماهنگی  معاونت  به آن ارائه و نظارت  با مرتبط عملیاتی و  زمانی  برنامه تهیه •

  وبودجه  برنامه هماهنگی  معاونت تایید مورد  عملیاتی و  زمانی  برنامه وصول •

  اجرائی هایدستگاه و  پشتیبانی امور  با  مرتبط های هماهنگی انجام •

  بازدید انجام •

 بازدید اطالعات ثبت و گزارش تهیه •

 :نمایند  اقدام  ذیل،  شرح  به  قوانین طبق  بایست می خدمت  دریافت جهت استان اجرایی هایدستگاه

  کشور  بودجه و  برنامه  قانون .1

  بودجه  قانون .2

  ساالنه  ابالغی  های  دستورالعمل و ضوابط .3

  عمومی  محاسبات  قانون .4



  مدت  میان  برنامه  قانون .5

  ۱۳۸۰  سال مصوب  دولت مالی مقررات  از  بخشی  تنظیم  قانون .6

 2و  ۱  الحاق قوانین .7

 گیرنده و دستگاه اجراییتعهدات متقابل خدمت . 4

  بودجه  و  برنامه نظام  با  مرتبط  نهادهای  دیگر و اجرائی هایدستگاه  ،(مذکور هایدستگاه  نیاز تشخیص صورت  در) نظارتی هایدستگاه

  خدمت  ارائه به مکلف نیز سازمان و شوند مند  بهره خدمت این  کسب  از توانند  می مکتوب  درخواست ارسال طریق  از  استان ریزی

 .  باشد می اشاره  مورد نهادهای  به نظر مورد

 : سامانه های درخواست / ارائه خدمت

 عمرانی های پروژه  بر نظارت  سامانه

 استان اجرائی هایدستگاه با  شده  مبادله  هایموافقتنامه مدارک الزم برای دریافت خدمت:

 هاینظارت  با  مرتبط  خدمت ارائه  برای  ضمنا. (ضروری  موارد و نظارتی دستگاههای برای) روز سه الی ۱  مدت زمان انجام خدمت:

 .  مربوطه  دوره  طی نیاز  صورت در پیمایشی-ای  برنامه

 - تعداد مرتبه مراجعه حضوری:

 هایدوره  شدن  طی  درصورت)  ای  دوره  و  ضروری  موارد  و  نظارتی  هایدستگاه  برای  مستمر  بطور  زمان دسترسی به خدمت:

 (ماههشش

 . نیاز به استعالم خاصی ندارد  استعالم)فرآیندهای مشترک بین دستگاهی(:

 باشدارائه خدمت به صورت رایگان می: هاها و پرداختهزینه . 5

 دوره عملکرد . 6

 .، اعتبار داردرئیس سازماناین توافقنامه سطح خدمت تا زمانی که اصالحیه آن صادر نگردیده، تحت امضای 

 خاتمه توافقنامه . 7

قبلی موضوع با اطالع  گرفت،  نظر قرار  مد  خاتمه توافقنامه  ضرورت  مسئول،  مقام  ریاست سازمان و  خاتمه   چنانچه به تشخیص 

 .موافقتنامه اعالم می گردد
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