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ویژه کارکنان شهرداريها ،دهیاريها و شوراهايهاي اسالمی شهر و روستا

مصادیق حقوق شهروندي در نظام اداري(بخش دوم)

 ۶ـ پذیرش هرگونه درخواست حضوری خدمات اداری از سوی مردم توسط مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی ،صرفاً در
محیط و ساعات اداری قابل پذیرش است .از پذیرش درخواستها در خارج از محیط یا ساعت غیر اداری ،باید اکیداً اجتناب
شود.

شماره 10

 حق برخورداري از اِعمال بیطرفانه قوانین و مقررات
۱ـ بخشنامهها ،دستورالعملها و مکاتبات اداری در دستگاههای اجرایی ،باید بهگونهای تنظیم و ابالغ شوند که برای مردم
ساده ،شفاف و قابل دسترس بوده و از هرگونه تبعیض در ابالغ و اجرای بخشنامهها ،شیوهنامهها ،تصمیمات و دستورات اداری
نسبت به مردم اجتناب شود .بدیهی است رفتار متفاوت حمایتی که بر مبنای معلولیت ،سالمندی یا سایر وضعیتهای نوعاً قابل
توجیه صورت میگیرد ،تبعیض محسوب نمیشود.
۲ـ دستگاههای اجرائی مجاز به مطالبه مدارک یا اطالعاتی ،اضافه بر آنچه در قوانین و مقررات پیشبینی شده از مراجعین
نیستند و نباید هزینهای ،بیش از آنچه در قوانین و مقررات تصریح گردیده دریافت کنند .در مواردی که مطابق مقررات ،باید
هزینهای دریافت شود ،مراتب با ذکر مستند قانونی به مراجعین اعالم گردد.
۳ـ دستگاههای اجرائی باید وظایف خود را در مدت زمان تعیینشده در قانون یا مقررات مصوب انجام دهند وچنانچه در قانون
و مقررات مربوط ،زمان معین نشده باشد ،زمان مناسب برای هر یک از خدمات را تعیین و از قبل به مراجعین اطالعرسانی
کنند.
۴ـ دستگاههای اجرائی باید دانش و مهارت تخصصی الزم و همچنین رعایت انضباط اداری و حقوق شهروندی مرتبط با
وظایف و اختیارات را به همه کارکنان خود آموزش دهند.
 ۵ـ مدیران و مراجع اداری باید تصمیمات خود را بر اساس ادله معتبر اتخاذ کرده و استداللها و استنادهای قانونی مورد
استفاده در اعالم تصمیم خود را بیان کنند.
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۷ـ مراجع اداری و مدیران دستگاههای اجرایی باید قابل تجدیدنظر بودن تصمیمات خود ،مرجع ،مهلت و نتیجه تجدیدنظر را
در تصمیمات خود اعالم کنند.

 حق مصون بودن از تبعیض در نظامها ،فرآیندها و تصمیمات اداري
۱ـ دستگاههای اجرائی باید فرآیند و رویه مشخص و اعالمشدهای برای ارائه خدمات خود داشته باشند و آن را بهطوریکسان
نسبت به همه مراجعین رعایت کنند.
۲ـ مدیران و کارکنان دستگاههای اجرائی باید تصمیمات و اقدامات خود را مستند به قوانین و مقررات مربوط انجام دهند و از
هرگونه تبعیض یا اعمال سلیقه در اجرای قوانین و مقررات اجتناب نمایند.
۳ـ کارکنان دستگاههای اجرائی در همه سطوح باید در اعمال صالحیتها و اختیارات اداری خود نظیر احراز صالحیتها ،جذب
نیرو ،صدور مجوزها و نظایر آن بدون تبعیض عمل کنند.

شماره 10

 حق دسترسی آسان و سریع به خدمات اداري
۱ـ مردم حق دارند شخصاً و یا از طریق نماینده قانونی خود به خدمات دستگاههای اجرائی ،دسترسی آسان و سریع داشته
باشند.
۲ـ دستگاههای اجرائی باید نهایت تالش خود را بهکارگیرند تا دسترسی مردم به خدمات آنها به طریق غیرحضوری و یا
استفاده از خدمات دولت الکترونیک و بهطور کلی ابزارها و فناوریهای نوین انجام گیرد .تضمین کیفیت این دسترسی از نظر
سرعت ،امنیت و پایین بودن هزینه با دستگاه مربوط خواهد بود.
۳ـ چنانچه دریافت خدمات از دستگاه اجرائی ،مستلزم مراجعه حضوری باشد باید نکات زیر رعایت شوند:
الف ـ تجمیع فرآیندهای اداری مربوط به هر خدمت در یک مکان.
ب ـ نصب تابلوهای راهنما در اطراف ،ورودی و داخل ساختمان اداری.
ج ـ پیشبینی امکانات و تسهیالت فیزیکی برای رفاه مراجعین از جمله مبلمان ،آب آشامیدنی ،سرویس بهداشتی و حتیالمقدور
آسانسور و پارکینگ.
د ـ رعایت دقیق ساعت کار اداری و ارائه خدمات در تمام ساعت کار اداری.
هـ ـ پرهیز از ایجاد مزاحمت برای همسایگان ،ساکنان محلی و سایر مردم.
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