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 وزارت کشور -ريزی کشور سازمان مديريت و برنامه 
 مورخ ١٠۵٫٢۵٩٨۵بنا به پيشنهاد شماره  ١٣٨١٫۶٫٣هيأت وزيران در جلسه مورخ  

 ريزی کشور و به استناد اصل يکصد و سی و هشتم مديريت و برنامه سازمان ١٣٨١٫٢٫٢٢
 رجوع اربابمردم و جلب رضايت  تکريمخصوص طرح  قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران، در

 :در نظام اداری تصويب نمود
 های اجرايی کليه مديران، سرپرستان و مسؤوالن واحدهای اجرايی و ستادی دستگاه -١

 ، طرح مذکور را در زمان بندی مقرر اجرارجوع اربابخدماتی و دارای  دهایبويژه واح
 .نمايند

 با اولويت دبير شورای (های مستقل، يکی از معاونان خود  وزرا و رؤسای سازمان -٢
 مسؤول اجرای اين طرح مشخص نمايند تا نسبت به پيگيری و را به عنوان) تحول اداری

 .م نمايدنظارت بر اجرای صحيح طرح اقدا
 های مستقل براساس نتايج حاصل از اجرای طرح، نسبت به تشويق وزرا و رؤسای سازمان -٣

 .کارکنان ساعی و خاطی اقدام نمايد و تنبيه مديران و
 استانداران، مسؤول پيگيری و نظارت بر اجرای دقيق طرح در استان مربوط هستند و -۴

 ؤول اجرای اين طرح در استان، اجرای طرحمعاونان خود به عنوان مس ضمن انتخاب يکی از
 سه ماه يک بار به سازمان مديريت و را در اولويت قرار داده و گزارش پيشرفت هر

 .ريزی کشور ارائه شود برنامه
 ريزی کشور ضمن تشکيل جلسات مستمر با معاونان معرفی شده سازمان مديريت و برنامه -۵

 ربط، نظارت و پيگيری الزم را برای يی ذیهای اجرا ها و دستگاه وزارتخانه از طرف
 گزارش پيشرفت کار را درخصوص واحدهای ملی و اجرای صحيح طرح انجام خواهد داد و

 .نمايد می استانی هر سه ماه يک بار به شورای عالی اداری و دولت ارائه
 لميليون ريا ٢۵٠تا  ١۵٠مبلغ  ١٣٨١قانون بودجه سال  ۵٠٣٠٠١از محل اعتبار رديف  -۶
 گيرد تا براساس ها قرار می در اختيار هر يک از استان)( ) پيوست طبق متن (

 شود و به تأييد ريزی استان تهيه می برنامه دستورالعملی که توسط سازمان مديريت و
 اجرای اين طرح رسد، به مديران و کارکنانی که در ريزی و تحول اداری می ستاد برنامه

 .اش پرداخت گردداند، پاد مشارکت فعالی داشته
 .اعتبار ياد شده خارج از شمول خواهد بود 
 جمهور معاون اول رييس -محمدرضا عارف  
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