
 قانون مديريت خدمات کشوری

، خدمتگزاران مردم هستند و بايد با رعايت موازين اخالق اسالمی  مديران و کارمندان دستگاههای اجرائی - ٢۵ماده 
نمايند وظايف خود را به  و اداری و طبق سوگندی که در بدو ورود اداء نموده و منشور اخالقی و اداری که امضاء می

 .های قانونی آنها انجام دهند ستهنحو احسن در راه خدمت به مردم و با درنظرگرفتن حقوق و خوا

الذکر، متن سوگند نامه و تعهدات کارمندان دستگاههای اجرائی با پيشنهاد سازمان  اصول و مفاد منشور فوق - ١تبصره 
 ..رسد وزيران می تصويب هيأت به

،  موارد فوقتوانند متناسب با وظايف و شرايط خاص دستگاه مربوط عالوه بر  دستگاههای اجرائی می - ٢تبصره 
 .مواردی را با رعايت منشور اخالقی مصوب هيأت وزيران به آن اضافه نمايند

دستگاههای اجرائی مکلفند مردم را با حقوق و تکاليف خود در تعامل با دستگاههای اجرائی آشنا نموده و  - ٢۶ماده 
آگاهی عمومی در اين زمينه را ويژه صدا و سيمای جمهوری اسالمی ايران سطح  از طريق وسايل ارتباط جمعی به

 .ارتقاء داده و اطالعات الزم را به نحو مطلوب و مناسب دراختيار مردم قرار دهند

مردم در استفاده از خدمات دستگاههای اجرائی درشرايط مساوی از حقوق يکسان برخوردارند،  - ٢٧ماده 
يت و استاندارد ارائه خدمات و تغييرات آنها را دستگاههای اجرائی موظفند حداکثر ظرف سه ماه، مراحل، زمان و کيف

نموده و از طرق مختلف به اطالع مردم برسانند و در صورت بروز هرگونه تخلف، مسؤولين  مستند و شفاف
 . عهده خواهند داشت دستگاههای اجرائی مسؤوليت پاسخگويی به مردم و شکايت آنان را به

،  ، امانت ، صداقت ، سرعت باشند که وظايف خود را با دقت ف میکارمندان دستگاههای اجرائی موظ - ٩٠ماده 
، انصاف و تبعيت از قوانين و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم  رويی گشاده

 . ربط پاسخگو باشند طور يکسان و دستگاه ذی مراجعين به

توانند در  ارباب رجوع می. باشد ز قوانين و مقررات عمومی ممنوع میاعتنايی به امور مراجعين و تخلف ا هرگونه بی
ربط و يا به مراجع قانونی  برابر برخورد نامناسب کارمندان با آنها و کوتاهی در انجام وظايف به دستگاه اجرائی ذی

 .شکايت نمايند

 


