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بسمه تعالی
تمامی دستگاه های اجرایی مشمول ماده( )5قانون مدیریت خدمات کشوری
در اجرای بندهای ( )23( ،)22( ،)20( ،)19( ،)18و ( )25سیاست های کلی نظام اداری ابالغی مقام معظم

رهبری(مد ظله العالی)

و با عنایت به تصویب نامه شماره  70/329مورخ  1378/2/26شورای عالی اداری ،تصویب نامه شماره /44642ت  27701هــ
مورخ  1381/10/28هیأت محترم وزیران ،بند( )2ماده ( )18تصویب نامه شماره  1127128مورخ  1395/12/28شـورای عـالی
اداری ،برنامه هفتم از دومین برنامه جامع اصالح نظام اداری موضوع تصویب نامه شماره  302596مـورخ  1397/6/14شـورای
عالی اداری و با رویکرد راهبری و تقویت فرآیند نظارت در نظام اداری ،ارتقاء سطح پاسخگویی دستگاه های اجرایی بـه اربـا
رجوع و شهروندان ،ساماندهی و ایجاد هماهنگی در امر نظارت ،بازرسی ،رسیدگی بـه شـکایات  ،رعایـت حقـو شـهروندی و
صیانت از حقو مردم " ،امور بازرسی ،رسیدگی به شکایات و صیانت از حقوق مردم" در معاونت حقـویی  ،مجلـو و
نظارت این سازمان تشکیل شده است که اهم وظایف و مأموریت های آن عبارتند از:
 -1انجام مطالعات و بررسیهاي نظري و تطبیقی و رصد تجارب مراجع و نهادهااي تصصصای داي ای و بای الم ای و ترسای
چش انداز ،مأموریت ها و راهبردهاي فرآیند بازرسی ،رسیدگی به شکایات و رعایت حقوق شهروندي و صیانت از حقاوق ماردم در
نظام اداري مبتنی بر سیاست هاي ک ی نظام اداري و اسناد فرادستی.
 -2برنامه ریزي ،راهبري و نظارت بر حس اجراي قوانی و مقررات اداري و استصدامی در دستگاه هاي اجرایی.
 -3ساماندهی و هماهنگی دفاتر بازرسی و پاسصگویی به شکایات و عناوی مشابه در دستگاه هاي اجرایی.
 -4تهیه و تنظی سیاست ها ،بصشنامه ها ،آیی نامه ها و دستورالعمل ها به منظور اجراي اثربصش وظایف و مأموریت هاي محوله.
 -5نیازسنجی و تدوی برنامه هاي آموزش و توانمندسازي مدیران و کارشناسان دفااتر بازرسای و پاساصگویی باه شاکایات و
عناوی مشابه در دستگاه هاي اجرایی با هماهنگی واحدهاي مربوطه در سازمان اداري و استصدامی کشور.
 -6تهیه و تدوی شايص هاي عم کردي و بررسی و ارزیابی عم کرد دفاتر بازرسی و پاسصگویی به شکایات و عناوی مشاابه در
دستگاه هاي اجرایی و ارائه گزارش به مراجع ذي صالح بصورت مستمر و دوره اي.
 -7برقراري ارتباط و تعامل مؤثر با سازمان بازرسی کل کشور ،دفتر بازرسی ریاست جمهوري ،هیأت هاي رسیدگی باه تص ااات
اداري و سایر دستگاه هاي نظارتی .

 -8دریافت گزارش عم کرد دفاتر بازرسی و پاسصگویی به شکایات و گزارش اجراي مصوبه حقوق شاهروندي در نظاام اداري در
دستگاه هاي اجرایی بصورت دوره اي و تهیه و تنظی گزارش هاي تح ی ی.
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 -9برنامه ریزي و انجام بازرسی هاي دوره اي و موردي حسب ضرورت با استااده از توان کارشناسی واحدهاي تصصصی سازمان
و نظام اداري و ارائه گزارش آن به مقامات ذیربط.
 -10راهبري و نظارت بر استقرار نظام جبران يسارات وارده به مردم در اثر قصور یا تقصیر دستگاه هاي اجرایای در تصامیمات و
اقدامات يالف قوانی و مقررات در نظام اداري.
 -11راهبري و نظارت بر اجراي طرح سنجش دورهاي میزان رضایتمندي مردم از عم کرد دستگاه هاي اجرایی ،رتبه بندي آناان و
انتشار نتایج مرتبط.
 -12بسترسازي به منظور توسعه استااده از ظرفیت عموم مردم و تشکلهاي مردم نهاد در زمینه نظاارت بار اجاراي اثاربصش و
رعایت حقوق شهروندي و صیانت از حقوق مردم در نظام اداري با همکاري وزارت کشور و استانداري ها .

در همین راستا شایسته است دفاتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات و عناوین مشابه در دستگاه های اجرایی در سطوح
ملی ،دستگاهی و استانی ضمن انجام وظایف و مأموریت های یانونی محوله ،نسبت به تعامل مستمر و همکـاری مـر ر بـا
" امور بازرسی ،رسیدگی به شکایات و صیانت از حقوق مردم " این سازمان در زمینه های ذیل ایدام نمایند:
 اجرای دییق و به مویع بخشنامه ها و دستورالعمل های ابالغی.
 اطالع رسانی ،آموزش و فرهنگ سازی در دستگاه اجرایی.
 پیگیری مستمر اجرای تصویب نامه حقو شهروندی در نظام اداری در دستگاه اجرایی .
 تشکیل منظم کمیته سالمت اداری و صیانت از حقو مردم دستگاه اجرایی و پیگیری مصوبات آن تا حصول نتیجه.
 بررسی و پیگیری موضوعات ارجاعی از سازمان اداری و استخدامی کشور با انجام بازرسی های موردی و ارائه بازخورد.
 ارائه مستمر و منظم گزارش عملکرد در مقاطع زمانی تعیین شده.

جمشید انصاري
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