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قانون رسيدگی به تخلفات اداری
فصل اول :تشکيالت و حدود وظايف
ماده  -1به منظور رسيدگي به تخلفات اداري در هر يک از دستگاه هاي مشمول اين قانون هيأت هاايي تحا نناوان هياأت رسايدگي باه
تخلفات اداري کارمندان) تشکيل خواهدشد .هيأت هاي مزبور شامل هيأت هاي بدوي و تجديد نظر ميباشد.
تبصره  -1هيأت تجديد نظر در مرکز وزارتخانه يا سازمان مستقل دولتي و نيز تعدادي از دستگاه هاي مشمول اين قانون که فهرس آن ها به
تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد ،تشکيل ميشود و در صورت لزوم داراي شعبههايي خواهدبود.
تبصره  -2در صورت تشخيص هيأت نالي نظارت يک هيأت تجديد نظر در مرکز برخاي از اساتان هاا کاه رارورت ايجاا نماياد تشاکيل
ميگردد.
ماده  -2هر يک از هيأت هاي بدوي و تجديد نظر داراي  3نضو اصلي و يک يا دو نضو نلي البدل ميباشد که با حکم وزير يا باالترين مقام
سازمان مستقل دولتي مربوط و ساير دستگاههاي موروع تبصره ماده يک براي مدت  3سال منصو ميشوند و انتخا مجدد آناان
بالمانع اس .
تبصره  -1در غيا انضاي اصلي انضاي نلي البدل به جاي آنان انجام وظيفه خواهندنمود.
تبصره  -2هيچ يک از انضاي اصلي و نلي البدل هيأتهاي بدوي يک دستگاه نمي توانند هم زمان نضو هياأت تجديادنظر هماان دساتگاه
باشند ،هم چنين انضاي مذکور نميتوانند در تجديد نظر پروندههايي که در هنگام رسيدگي بدوي به آن رأي دادهاند شرک نمايند.
ماده  -3بر کناري انضاي هيأت هاي بدوي و تجديد نظر با پيشنهاد وزير يا باالترين مقام سازمان مستقل دولتي و ساير دستگاههاي موراوع
تبصره  1ماده  1و تصويب هيأت نالي نظارت صورت ميگيرد.
ماده  -4صالحي رسيدگي به تخلفات اداري کارمندان با هيأت بدوي اس و آراء صادره در صورتي که قابل تجديدنظر نباشد از تااريخ اباال،،
قطعي و الزم االجرا اس  .در مورد آرايي که قابل تجديدنظر باشاد هار گااه کارمناد ظار  30روز از تااريخ اباال ،رأي درخواسا
تجديدنظر نمايد ،هيأت تجديدنظر مکلف به رسيدگي اس  .آراي هيأت تجديدنظر از تاريخ ابال ،قطعي و الزم االجرا اس .
تبصره  -1هر گاه رأي هيأت بدوي قابل تجديد نظر باشد و متهم ظر مهل مقرر درخواس تجديد نظر ننمايد رأي صادر شده قطعي ماي
يابد و از تاريخ انقضاي مهل ياد شده الزم االجرا اس .
تبصره  -2ابال ،رأي طبق قانون آئين دادرسي مدني به نمل ميآيد و در هر صورت فاصله بين صدور رأي و ابال ،آن از  30روز نبايد تجااوز
کند.
ماده  -5به منظور تسريع در جمع آوري داليل و تهيه و تکميل اطالنات و مدارک هيأت ها مي توانند از يک يا چناد گاروه تحقياق اساتفاده
نمايند .شرح وظايف ،تعداد انضا و شرايط نضوي در گروههاي تحقيق ،در آئين نامه اجرايي اين قانون مشخص ميشود.
تبصره -گروه هاي تحقيق هر يک از هيأت هاي بدوي و تجديدنظر مستقل از يک ديگر بوده و يک گاروه تحقياق نمايتوانناد در تحقيقاات
مربوط به مراحل بدوي و تجديدنظر يک پرونده اقدام به تحقيق نمايد.
ماده  -6انضاي هيأتهاي بدوي و تجديد نظر نالوهبر تدين به دين مبين اسالم و نمل به احکام آن و انتقااد و تعهاد باه نظاام جمهاوري
اسالمي ايران و اصل والي فقيه ،بايد داراي شرايط زير باشند:
 -1تأهل
 -2حداقل  30سال سن
 -3حداقل مدرک تحصيلي فوق ديپلم يا معادل آن
تبصره  -1در موارد استثنايي داشتن مدرک ديپلم حسب مورد با تائيد هيأت نالي نظارت بال مانع اس .
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تبصره  -2در هر هيأت بايد يک نفر آشنا به مسايل حقوقي نضوي داشته باشاد و حاداقل دو نفار از انضااي اصالي هياأت هااي بادوي و
تجديدنظر بايد از بين کارکنان همان سازمان يا وزارت خانه که حداقل پنج سال سابقه کاار دولتاي دارناد ،باه ايان سام منصاو
ميشوند.
ماده  -7انضاي هيأتهاي بدوي يا تجديدنظر در موارد زير در رسيدگي و صدور رأي شرک نخواهند کرد:
الف -نضو هيأت با متهم قراب نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
 نضو هيأت با متهم دنواي حقوقي يا جزايي داشته يا در دنواي طرح شده ذينفع باشد.فصل دوم :تخلفات اداری
ماده  -8تخلفات اداري به قرار زير اس :
 -1انمال و رفتار خال شئون شغلي يا اداري
 -2نقض قوانين و مقررات مربوط
 -3ايجاد ناررايتي در اربا رجوع يا انجام ندادن يا تاخير در انجام امور قانوني آن ها بدون دليل.
 -4ايجاد تهم و افترا ،هتک حيثي
 -5اخاذي
 -6اختالس
 -7تبعيض يا انمال غرض يا روابط غير اداري در اجراي قوانين و مقررات نسب به اشخاص.
 -8ترک خدم در خالل سانات موظف اداري
 -9تکرار در تأخير ورود به محل خدم يا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز.
 -10تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي ،ايراد خسارات به اموال دولتي
 -11افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري
 -12ارتباط و تماس غير مجاز با اتباع بيگانه
 -13سرپيچي از اجراي دستور هاي مقام هاي باالتر در حدود وظايف اداري
 -14کم کاري يا سهل انگاري در انجام وظايف محول شده
 -15سهل انگاري رؤسا و مديران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تح امر
 -16ارائه گواهي يا گزارش خال واقع در امور اداري
 -17گرفتن وجوهي غير از آن چه در قوانين و مقررات تعيين شده يا اخذ هر گونه مالي که در نر رشوه خواري تلقي مي شود.
 -18تسليم مدارک به اشخاصي که حق درياف آن را ندارند يا خودداري از تسليم مدارک به اشخاصي که حق درياف آن را دارند.
 -19تعطيل خدم در اوقات مقرر اداري
 -20رناي نکردن حجا اسالمي
 -21رناي نکردن شئون و شعاير اسالمي
 -22اختفاء ،نگهداري ،حمل ،توزيع و خريد و فروش مواد مخدر
 -23استعمال يا انتياد به مواد مخدر
 -24داشتن شغل دولتي ديگر به استثناي سم هاي آموزشي و تحقيقاتي
 -25هر نوع استفاده غير مجاز از شئون يا موقعي شغلي و امکانات و اموال دولتي
 -26جعل يا مخدوش نمودن و دس بردن در اسناد و اوراق رسمي يا دولتي
 -27دس بردن در سؤاالت ،اوراق ،مدارک و دفاتر امتحاني ،افشاي سؤاالت امتحاني يا تعويض آن ها
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 -28دادن نمره يا امتياز بر خال روابط
 -29غيب غير موجه به صورت متناو يا متوالي
 -30سوء استفاده از مقام و موقعي اداري
 -31توقيف ،اختفاء ،بازرسي يا باز کردن پاک ها و محموالت پستي يا معدوم کردن آن ها و استراق سمع بدون مجوز قانوني
 -32کار شکني و شايعه پراکني ،وادار ساختن يا تحريک ديگران به کارشکني يا کم کاري و ايجاد خسارت به اموال دولتي و انمال فشار
هاي فردي براي تحصيل مقاصد غير قانوني
 -33شرک در تحصن ،انتصا و تظاهرات غير قانوني ،يا تحريک به بر پايي تحصن ،انتصا و تظاهرات غير قاانوني و انماال فشاار
هاي گروهي براي تحصيل مقاصد غير قانوني
 -34نضوي در يکي از فرقه هاي راله که از نظر اسالم مردود شناخته شدهاند
 -35همکاري با ساواک منحله به ننوان مأمور يا منبع خبري و داشتن فعالي يا دادن گزارش رد مردمي
 -36نضوي در سازمان هايي مرام نامه يا اساس نامه آن ها مبتني بر نفي اديان الهي اس يا طرفداري و فعالي به نفع آنها
 -37نضوي در گروه هاي محار يا طر داري و فعالي به نفع آنها
 -38نضوي در تشکيالت فراما سونري

فصل سوم :مجازاتها
ماده  -9تنبيهات اداري به ترتيب نبارتند از:
الف -اخطار کتبي بدون درج در پرونده استخدامي
 توبيخ کتبي با درج در پرونده استخداميج -کسر حقوق و فوق العاده شغل يا نناوين مشابه حداکثر تا يک سوم از يک ماه تا يک سال
د -انفصال موق از يک ماه تا يک سل
ه -تغيير محل جغرافيايي خدم به مدت يک تا پنج سال
و -تنزل مقام و يا محرومي از انتصا به پس هاي حساس و مديريتي در دستگاه هاي دولتي و دستگاه هاي مشمول اين قانون
ز -تنزل يک يا دو گروه و يا تعويق در انطاي يک يا دو گروه به مدت يک يا دو سال
ح -باز خريد خدم در صورت داشتن کمتر از  20سال سابقه خدم دولتي در مورد مستخدمين زن و کمتر از  25ساال ساابقه خادم
دولتي در مورد مستخدمين مرد با پرداخ  30تا  45روز حقوق مبناي مربوط در قبال هر سال خدم به تشخيص هياأت صاادر کنناده
رأي
ط -باز نشستگي در صورت داشتن بيش از بيس سال سابقه خدم دولتي براي مستخدمين زن و بيش از  25سال سابقه خدم دولتي
براي مستخدمين مرد بر اساس سنوات خدم دولتي با تقليل يک يا دو گروه
ي -اخراج از دستگاه متبوع
ک -انفصال دائم از خدمات دولتي و دستگاه هاي مشمول اين قانون
تبصره  -1در احتسا معدل خالص حقوق ،تفاوت تطبيق و فوق العاده شغل مستخدمان موروع بند ط در سه سال آخر خدم در هنگاام بااز
نشستگي ،حقوق گروه جديد پس از تنزل يک تا دو گروه) مالک محاسبه قرار مي گيرد
تبصره  -2کسور بازنشستگي يا حق بيمه سهم کارمند) کارمنداني که در اجراي اين قانون به انفصال دايم ،اخراج يا باز خريدي محکاوم شاده
يا مي شوند و نيز حقوق و مزاياي مرخصي استحقاقي استفاده نشده آناان و در ماورد محکوماان باه بازنشساتگي ،حقاوق و مزايااي
مرخصي استحقاقي استفاده نشده ،هم چنين کسور باز نشستگي يا حق بيمه کارمنداني کاه در گذشاته در اجاراي مقاررات قاانوني از
دستگاه دولتي متبوع خود اخراج گرديده اند ،قابل پرداخ اس .
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تبصره  -3هيأتهاي بدوي يا تجديدنظر ،نماينده دول در هر يک از دستگاه هاي مشمول اين قاانون هساتند و رأي آناان باه تخلاف اداري
کارمند تنها در محدوده مجازاتهاي اداري معتبر اس و به معني اثبات جرمهايي که موراوع قاانون مجاازاتهااي اساالمي اسا ،
ني س .
تبصره – 4هيأتها پس از رسيدگي به اتهام يا اتهامات منتسب به کارمند ،در صورت احراز تخلف يا تخلفات ،در مورد هر پرونده صرفاً يکاي از
مجازات هاي موروع اين قانون را انمال خواهندنمود.
ماده  -10فقط مجازات اي بند هاي د -ه -ح -ط -ي -ک ماده  9اين قانون قابل تجديد نظر در هيأت هاي تجديد نظر هستند.
ماده  -11براي کارمنداني که با حکم مراجع قضايي يا با رأي هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيأتهااي بااز ساازي و پااک ساازي
سابق محکوم به اخراج يا انفصال دايم از خدمات دولتي شده يا ميشوند ،در صورت داشتن بيش از  15سال سابقه خدم و  50سال
سن به تشخيص هيأتهاي تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري مربوط براي معيش خانواده آنان مقارري ماهاناه کاه مبلاآ آن از
حداقل حقوق کارمندان دول تجاوز نکند برقرار مي گردد .اين مقرري از محل انتبار وزارت خانه يا مؤسسه مربوط پرداخ مي شاود
و در صورت رفع ررورت به تشخيص هيأت مزبور قطع ميشود .چگونگي اجرا و مدت آن طبق آئين نامه اجرايي اين قانون اس .
ماده  -12رئيس مجلس شوراي اسالمي ،وزراء ،باالترين مقام اجرائي سازمان هاي مستقل دولتي و ساير دستگاههاي موروع تبصره  1ماده 1
اين قانون و شهردار تهران ميتوانند مجازات هاي بند هاي الف - -ج -د ماده  9اين قانون را راساً و بدون مراجعه به هياأتهااي
رسيدگي به تخلفات اداري در مورد کارمندان متخلف انمال نمايند و اختيارات انمال مجازاتهاي بندپهاي الف -و ج را به معاونان
خود و بندهاي الف و را به استان داران ،رؤساي دانشگاهها و مديران کل تفويض کنند .در صورت انمال مجازات توسط مقاما و
اشخاص مزبور هيأتهاي تجديد نظر حق رسيدگي و صدور رأي مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگار باا تشاخيص و موافقا
کتبي خود آن مقامات و اشخاص.
ماده  -13وزراء يا معاونان آنان در صورت تفويض وزير ،رئيس مجلس شوراي اسالمي ،باالترين مقاام ساازمانهااي مساتقل دولتاي و سااير
دستگاههاي موروع تبصره  1ماده  1اين قانون ،شهردار تهران ،استانداران و رؤساي دانشگاههاا و مراکاز مساتقل آماوزش ناالي و
تحقيقاتي و معاونان آن ميتوانند کارمنداني را که پرونده آنان به هيأتهاي رسيدگي ارجاع شده يا مي شود را حداکثر به مدت  3مااه
آماده به خدم نمايند.
تبصره  -1در مورد مؤسساتي که آمادگي به خدم در مقررات استخدامي آنها پيش بيني نشده اس  ،بر اساس مفاد قانون استخدام کشاوري
رفتار خواهدشد.
تبصره  -2چنانچه کارمند پس از رسيدگي در هيأت هاي برائ حاصل نمايد فوق العاده شغل يا مزاياي شغل يا نناوين مشاابه دوران آماادگي
به خدم بر اساس آخرين حقوق و مزاياي قبل از اين دوران پرداخ مي شود.
تبصره  -3هيأت هاي بدوي رسيدگي به تخلفات اداري موکلفند در مدت آمادگي به خدم  ،باه پروناده اتهاامي کارمنادان رسايدگي کنناد و
تصميم الزم را اتخاذ نمايند و در صورتي که در مدت مذکور پرونده جه رسيدگي پژوهشي به هيأت تجديد نظر ارجااع شاود مادت
آمادگي به خدم براي  3ماه ديگر قابل تمديد خواهد بود و هيأت تجديد نظر موظف اس حداکثر تا پايان مادت مزباور باه پروناده
رسيدگي کرده رأي الزم را صادر نمايد .در هر حال با صدور حکم قطعي هيأت هاي رسيدگي حکم آمادگي به خدم لغو مي گردد.
ماده  -14هر گاه رسيدگي به اتهام کارمند به تشخيص هيأت هاي بدوي و تجديد نظر مساتلزم اساتفاده از نظار کارشناساي باشاد ،ماورد باه
کارشناسي ارجاع مي شود.
ماده  -15پرونده آن دسته از مستخدمان باز نشسته که قبل يا پس از باز نشستگي در هيأت هاي پاک سازي يا باز ساازي مطارح باوده ولاي
منجر به صدور رأي نگرديده اس يا آراي صادر شده قطعي نيافته يا آرايي که در ديوان ندال اداري نقاض شاده اسا  ،همچناين
پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در بندهاي  37 ،36 ،35 ،34و  38ماده  8در صورت وجود مدارک مثبته ،براي رسيدگي
و صدور رٱي در هيٱت هاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح و مجازات هاي مطرح در اين قانون حسب مورد انمال خواهد شد.
تبصره -افراد موروع بند  34ماده  8اين قانون که بر اساس قانون پاکسازي بازنشسته شده اند در صورت باقي بودن در نضوي  ،پرونده آنان
در هيٱت هاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح و بر اساس اين قانون رٱي صادر مي شود.
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ماده  -16وزراء و نمايندگان مجلسين رژيم سابق ،دبيران حز رستاخيز در مراکز استان ها ،مديران کل حفاظ  ،رؤساي دواير حفاظ و رماز
و محرمانه بعد از خرداد  1342و انضاي تشکيالت فراماسونري که توسط هياأت هااي پااک ساازي ياا بازساازي نياروي انسااني
محکومي قطعي نيافته اند يا پرونده آنان تا کنون مورد رسيدگي قرار نگرفته اس از خدم در دستگاه هاي دولتي و وابسته به دول
و شهرداري ها به صورت دايم منفصل مي شوند و حقوق بازنشستگي آنان قطع مي شود.
معاونان نخس وزير ،رئيس کل بانک مرکزي ،مديران نامل و رؤساي شرک ها و سازمان هاي مستقل دولتاي ،مستشاران و رؤسااي دياوان
محاسبات بعد از خرداد  1342در صورتي که در هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري ثاب شود که در تحکيم رژيم گذشته مؤثر بوده اناد باه
انفصال دايم محکوم خواهند شد .سفرا و استان داران و معاونان وزراي رژيم سابق بعد از خرداد  1342حسب مورد طبق اين قانون محکوم باه
بازخريد يا بازنشستگي خواهند شد و در صورت ارتکا يکي يکي از جرايم مصارح در ايان قاانون در صاورتي کاه مجاازات آن جارم بايش از
بازنشستگي باشد ،به آن مجازات طبق اين قانون محکوم خواهند شد.
تبصره -در خصوص آن دسته از کارمنداني که به تحکيم رژيم گذشته متهم بوده و تا کنون رأي قطعي در مورد آنان صادر نشده يا صادر شاده
در ديوان ندال اداري نقض شده اس  ،هيأت ها مي توانند پس از رسيدگي حسب مورد يکي از مجازات هاي مقرر در ايان قاانون را
در مورد آنان انمال نمايند.
ماده  -17رئيس مجلس شوراي اسالمي ،وزراء يا باالترين مقام سازمان هاي مستقل دولتاي و نهااد هااي انقاال اساالمي و ساازمان هااي
موروع تبصره  1ماده  1اين قانون ،شهردار تهران ،شهرداران مراکز استان ها ،استانداران و رؤساي دانشگاه ها مي تونند کارمنداني را
که بيش از  2ماه متوالي يا  4ماه متناو در سال بدون نذر موجه در محل خدم حارر نشده اند ،از خدم وزارت خانه يا دساتگاه
متبوع اخراج نمايند.
تبصره  -1هر گاه کارمند ياد شده حداکثر تا  3ماه پس از ابال ،حکم دستگاه متبوع خود مدني شود که ناذر او موجاه باوده اسا  ،وزيار ياا
باالترين مقام دستگاه متبوع کارمند موظف اس پرونده وي را جه تجديد نظر به هيأت تجديد نظر مربوط ارجاع نمايند.
هيأت تجديدنظر مکلف به رسيدگي بوده و رأي آن قطعي اس و در صورت تائيد حکم اخراج يا برائ از تاريخ اخاراج ،در غيار ايان صاورت از
تاريخ ابال ،،الزم االجرا اس .
تبصره  -2در مورد آن دسته از مستخدمان موروع اين ماده که به هر دليل به کار بازگش داده مي شوند ،مدت غيب و نادم اشاتغال آناان
حسب مورد جزو مرخصي استحقاقي ،استعالجي يا بدون حقوق آنان منظور خواهد شد.
تبصره  -3در مواردي که حکم اخراج يا انفصال کارمند يا کارمندان توسط مقامات صالحي دار دستگاه هاي اجرايي قبال از قاانون بازساازي
نيروي انساني صادر گرديده اس  ،اين احکام قطعي محسو مي شوند.

فصل چهارم :ساير مقررات
ماده  -18کليه وزارتخانه ها ،سازمان ها ،مؤسسات و شرک هاي دولتي ،شرک هاي ملي نف و گاز و پتروشيمي و شهرداري ها و بانک ها و
مؤسسات و شرک هاي دولتي که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام اس و مؤسساتي که تمام ياا قسامتي از بودجاه آن هاا از
بودجه نمومي تٱمين مي شود و نيز کارکنان مجلس شوراي اسالمي و نهاد هاي انقال اسالمي مشمول مقررات اين قانون هستند،
مشموالن قانون استخدام نيرو هاي مسلح و غير نظاميان ارتش و نيرو هاي انتظامي ،قضات ،انضاي هيأت هاي نلمي دانشگاه هاا و
مؤسسات آموزش نالي و مشموالن قانون کار از شمول اين قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.
ماده  -19هر گاه تخلف کارمند ننوان يکي از جرايم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد هيأت رسيدگي به تخلفات اداري مکلاف اسا
مطابق اين قانون به تخلف رسيدگي و رأي قانوني صادر نمايد و مراتب را براي رسيدگي به اصل جرم به مرجع قضايي صاالح ارساال
دارد .هرگونه تصميم مراجع قضايي مانع اجراي مجازات هاي اداري نخواهد بود .چنانچه تصميم مراجع قضايي مبني بار برائا باشاد
هيأت رسيدگي به تخلفات اداري طبق ماده  24اين قانون اقدام مي نمايد.
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ماده  -20به آن دسته از کارمنداني که پرونده آنان در هيأت هاي پاکسازي و بازسازي سابق و هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري مطارح و
به دليل ندم صدور رأي يا قاطعي نيافتن رأي يا نقض رأي صادر شده در ديوان نادال اداري ،در هياأت هااي رسايدگي تخلفاات
اداري مورد رسيدگي قرار گرفته و منجر به برائ آنان گرديده حقوق مبنا يا ننوان مشابه دوران ندم اشتغال به ماخاذ آخارين پسا
سازماني که قبل از اين دوران ،تصدي آن را به نهده داشته اند پرداخ خواهد گرديد .و در صورت نادم برائا دوران نادم اشاتغال
شاغالن جزو سابقه خدم آنان محسو نمي شود و طبق بند «د» ماده  124قانون استخدام کشوري نمل مي شود.
تبصره  -1در مورد بازنشستگان در صورت برائ حقوق بازنشستگي پرداخ مي شود و در صورت ندم برائ نسب به مادت گذشاته حقاوق
پرداخ نميشود.
تبصره  -2کليه احکام آمادگي به خدم و برکناري از خدم در مورد متهماني که بعد از انقضاي مهل قانوني پاک ساازي و قبال از اجاراي
قانون بازسازي نيروي انساني توسط مقامات اجرايي صادر گرديده انتبار قانوني داشته و در صورت محکومي  ،غير از آن چه به ننوان
حقوق آمادگي به خدم درياف داشته اند ،حقوق ديگري به آنان تعلق نخواهد گرف  ،در صورت برائ ما به التفاوت حقوق آماادگي
به خدم و حقوق مبناي متعلق به آنان ،پرداخ خواهد شد.
ماده  -21در صورتي که متهم به آراء قطعي صادره توسط هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري انتراض داشته باشد ،مي تواند حداکثر تا يک
ماه پس از ابال ،رأي به ديوان ندال اداري شکاي نمايد در غير اين صورت رأي قابل رسيدگي در ديوان نخواهد بود.
تبصره  -1رسيدگي ديوان ندال اداري به آراء هيأت ها به صورت شکلي خواهد بود.
تبصره  -2آن دسته از کارمنداني که بر اساس آراي هيأت هاي بازسازي يا پاک سازي نيروي انساني به محکومي قطعي رسايده و تاا تااريخ
 1365/7/2به ديوان ندال اداري شکاي تسليم نکردهاند ،ديگر حق شکاي ندارند.
ماده  -22به منظور نظارت بر حسن اجراي اين قانون در دستگاه هاي مشمول و براي ايجاد هماهنگي در کار هيأت هاي رسيدگي به تخلفات
اداري «هيأت نالي نظارت» به رياس دبير کل سازمان امور اداري و استخدامي کشور و نضوي يک نفر نماينده رئيس قوه قضاائيه
و  3نفر از بين نمايندگان وزراء و يا باالترين مقام سازمان هاي مستقل دولتي تشکيل مي شود .هيأت مزبور در صورت مشاهده موارد
زير از سوي هر يک از هيأت هاي بدوي يا تجديد نظر دستگاه هاي مزبور ،تمام يا بعضي از تصميمات آن هاا را ابطاال و در صاورت
تشخيص سهل انگاري در کار هر يک از هيأت ها ،هيأت مربوط را منحل مي نمايد .هيأت ناالي نظاارت ماي تواناد در ماورد کلياه
احکامي که در اجراي اين قانون و مقررات مشابه صادر شده يا مي شود بررسي و اتخاذ تصميم نمايد.
الف -ندم رناي قانون رسيدگي به تخلفات اداري و مقررات مشابه.
 انمال تبعيض در اجراي قانون رسيدگي به تخلفات اداري و مقررات مشابه.ج -کم کاري در امر رسيدگي به تخلفات اداري.
د -موارد ديگر که هيأت بنا به مصالحي رروري تشخيص دهد.
تبصره  -1تخلفات اداري انضاء هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري توسط هيأتي که از طر هيأت نالي نظارت تعيين مي شاود رسايدگي
خواهد شد.
تبصره  -2هيچ يک از انضاء هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري را نمي توان در رابطه با آراء صادره از ساوي هياأت هااي ماذکور تحا
تعقيب قضايي قرارداد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه
تبصره  -3هيأت نالي نظارت مي تواند بازرساني را به دستگاه هاي مشمول انزام نموده و در صورت مشاهده موارد تخلف ،کارکنان متخلف را
جه رسيدگي به پرونده آنان به هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري معرفي نمايد.
تبصره  -4در مورد معتادان به مواد مخدر که بر اساس آراي قطعي هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري به مجازات هاي باز خريدي خادم ،
بازنشستگي با تقليل گروه ،اخراج و انفصال دايم از خدمات دولتي محکوم شده يا مي شوند در صورت ترک انتياد در مادت  6مااه از
تاريخ ابال ،رأي ،به تشخيص هيأت تجديد نظر ،موروع بر اساس ماده  24اين قانون به هيأت نالي نظارت ارجاع مي شود.
ماده  -23انمال مجازات شديدتر نسب به آراي غير قطعي هيٱت هاي بدوي يا آراي نقض شده توساط دياوان نادال اداري باا توجاه باه
مستندات جديد پس از رسيدگي مجدد با توجه به کليه جوانب امر بالمانع اس .
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ماده  -24اصالح يا تغيير آراي قطعي هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري صرفاً در مواردي که هيأت به اکثري آراء تشخيص دهد که مفااد
حکم صادر شده از لحاظ موازين قانوني به لحاظ شکلي يا ماهوي) مخدوش مي باشد پس از تٱييد هيأت نالي نظارت در خصاوص
مورد امکان پذير اس .
ماده  -25هر گاه براي نضوي در هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري پس سازماني پيش بيني نشده باشد ،انجام وظيفه به هار نناوان در
هيأت ها ،تصدي دو پس سازماني محسو نمي شود.
ماده  -26از تاريخ تصويب آئين نامه اجرايي اين قانون ،کليه قوانين و مقررات مغاير لغو مي گردد و پرونده هايي که در هيأت هاي پاکساازي،
بازسازي و رسيدگي به تخلفات اداري گذشته منجر به صدور رأي قطعي نگرديد يا توسط ديوان ندال اداري نقض شده اس  ،حسب
مورد ،براي رسيدگي و صدور رأي قطعي به هيأت هاي بدوي و تجديد نظر موروع اين قانون ارسال مي شود.
ماده  -27آئين نامه اجرايي اين قانون حداکثر ظر يک ماه پس از ابال ،اين قانون به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي کشور تهيه و به
تصويب هيأت وزيران مي رسد.
قانون فوق مشتمل بر  27ماده و  29تبصره در جلسه نلني روز يک شنبه مورخ هفتم آذر ماه يک هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شاوراي
اسالمي تصويب و در تاريخ 17/9/1372به تائيد شوراي نگهبان رسيده اس .
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قانون رسيدگی به تخلفات اداری کارمندان
آئيننامه اجرائی
قانون رسيدگی به تخلفات اداری
مصوب  1373/7/27هيأت وزيران با اصالحات بعدی

فصل اول -تشکيالت ،وظايف و صالحيت
ماده 1ـ هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري کارمندان -که در اين آيين نامه هيأت بدوي ناميده ماي شاود -در هار ياک از دساتگاههاي
موروع ماده  18قانون رسيدگي به تخلفات اداري -که از اين پس قانون ناميده مي شود -با رناي مفاد قانون مزبور و اين آيين نامه
تشکيل مي شود.
منظور از کارمندان کليه کارکنان رسمي ،ثاب  ،دايم ،پيماني و قراردادي اس .
ماده 2ـ هيأت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري کارمندان -که از اين پس هيات تجديدنظر ناميده ماي شاود -در مرکاز هار وزارتخاناه،
سازمانهاي مستقل دولتي ،نهادهاي انقال اسالمي ،مجلس شوراي اسالمي ،مراکز بعضي از استانها به تشخيص هيأت نالي نظاارت،
همچنين در مرکز هر يک از دستگاههاي زير تشکيل مي شود :
سازمان حج و زيارت ،بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ،شرک مخابرات ايران ،خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران ،سازمان بهزيستي
کشور ،سازمان ثب احوال کشور ،مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و بعضي از دانشگاههاي کشور به تشخيص وزيران ذي ربط ا
حسب مورد.
تبصره 1ـ سازمانهاي مستقل دولتي موروع اين آيين نامه به شرح زير هستند:
سازمانهاي امور اداري و استخدامي کشور ،سازمان برنامه و بودجه ،سازمان تربي بدني ،سازمان انرژي اتمي ،سازمان حفاظ محيط زيس ،
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسال مي ايران ،ديوان محاسبات ،سازمان بازرسي کل کشور ،سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور،
سازمان اوقا و امور خيريه ،سازمان ثب اسناد و امالک کشور ،سازمان قضايي نيروهاي مسلح ،سازمان پزشکي قانوني کشور ،مجلس شوراي
اسالمي ،نهاد رياس جمهوري ،شهرداري تهران ،بنياد شهيد انقال اسالمي ،بنياد مستضعفان و جانبازان انقال اسالمي ،بنياد مسکن انقال
اسالمي ،جمعي هالل احمر ،کميته امداد امام خميني ،سازمان تأمين اجتماني ،جهاد دانشگاهي ،نهض سواد آموزي و کتابخانه ملي جمهوري
اسالمي ايران .اصالحي مورخ  1375/3/9هيأت وزيران)
تبصره 2ـ دستگاههاي موروع اين ماده و تبصره يک آن ،در صورت لزوم مي توانند در مرکز خود هيأتهاي متعدد تجديد نظر داشته باشند.
ماده 3ـ انتصا هريک از انضاي اصلي و نلي البدل هيأتهاي بدوي و تجديد نظر ،با امضاي شاخص وزيار ياا بااالترين مقاام دساتگاههاي
موروع ماده  2اين آيين نامه و تبصره هاي  1و  3آن و با رناي شرايط مقرر در ماده  6قانون صورت مي گيرد.
ماده 4ـ هريک از دستگاههاي ياد شده در تبصره  1ماده  2اين آيين نامه در صورت داشتن واحد سازماني در مراکز استانها مي توانند نسب به
تشکيل هيأتهاي بدوي در اين مراکز اقدام نمايند.
ماده 5ـ رسيدگي به تخلفات اداري کارمندان حوزه هر استان تا زماني که دستگاه متبوع آنان در مرکز آن استان هياأت بادوي تشاکيل ناداده
اس پس از کسب نظر وزير يا باالترين مقام اجرايي دستگاه متبوع با هيأت بدوي متشکل در استان ديگر اس .
تبصره ـ رسيدگي بدوي به تخلفات اداري کارمندان شهرداريها در هر شهرستان در صورت ندم تشکيل هيأت بدوي با هيأت بدوي متشکل در
استانداري مربوط اس .
ماده  6ـ هريک از هيأتهاي بدوي و تجديد نظر پس از تشکيل ،از بين خود يک نفر رئيس ياک نفار ناياب رئايس و ياک نفار دبيار تنظايم
صورتجلسه ها و مکاتبه هاي خود انتخا و تعيين مي کنند.
تبصره ـ مکاتبه هاي هيأتها با امضاي رئيس و در غيا وي با امضاي نايب رئيس معتبر اس .
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ماده  7ـ هيأتهاي بدوي و تجديد نظر موظفند بالفاصله پس از تشکيل ،آغاز کارخود را به نحو مقتضي با ذکر نشاني از طريق واحد مربوط باه
اطالع کارمندان خود برسانند.
ماده  8ـ رسيدگي به تخلفات قبلي کارمندان مأمور مشروط بر اينکه بيش از يک سال از مأموري آنها نگذشته باشد توسط هيأتهااي بادوي و
تجديد نظر دستگاه متبوع کارمند صورت مي گيرد و دستگاه محل مأموري مکلف به اجراي آن اس  .در صورتي که دساتگاه محال
مأموري از اجراي رأي امتناع ورزد يا امکان اجراي رأي با توجه به شرايط خااص دساتگاه يادشاده موجاود نباشاد ،دساتگاه متباوع
مستخدم مي تواند رأساً نسب به لغو حکم مأموري اقدام کند و رأي صادر شده را به اجراء درآورد.
تبصره 1ـ رسيدگي به تخلفاتي که در محل مأموري واقع شده بر نهده هيأتهاي محل مأموري مي باشد ،ولي در صورتي که رأي صادره باا
اشکال اجرايي در دستگاه محل مأموري کارمند مواجه شود مانند اخراج) نظر هيأت نالي نظارت در خصوص اجرا يا ندم اجاراي آن
براي هر دو دستگاه الزم االتباع اس .
تبصره 2ـ هيأتهاي بدوي و تجديد نظر در صورت لزوم از هيأتهاي وزارتخانه يا سازمان متبوع کارمند براي تکميال مادارک و تحقيقاات الزم
کمک مي گيرند .وزارتخانه يا سازمان متبوع کارمند نيز مکلف اس در صاورت اطاالع از تخلاف قبلاي کارمناد و لازوم تعقياب وي،
مدارک اتهام و نتيجه بررسي هاي خود را به وزارتخانه يا سازمان محل مأموري انالم کند.
تبصره 3ـ رسيدگي به تخلفات کارمندان دول  ،مأمور در شرکتهاي تعاوني دستگاههاي اجرايي يا دستگاههايي که مشمول قاانون نيساتند بار
نهده هيأتهاي بدوي و تجديد نظر دستگاه متبوع آنان مي باشد.
ماده  9ـ در موارد تعدد تخلفات کارمند در دستگاههاي مختلفي که در آنها اشتغال داشته اس  ،آخرين دستگاهي که کارمند به آن منتقل شده
اس دستگاه متبوع وي) ،صالح براي رسيدگي به اتهامات انتسابي و اجراي آراي قطعي صادره در خصوص وي اس و مي تواناد باه
نحو مقتضي براي تکميل مدارک و تحقيقات الزم از دستگاههاي قبلي کمک بگيرد .
تبصره ـ دستگاههاي قبلي و هيأتهاي قبلي و هيأتهاي آنها مکلفند همکاريهاي الزم را در اجراي مفاد اين ماده معمول دارند.
ماده 10ـ انجام وظيفه در هيأتها با حفظ سم و پس سازماني صورت مي گيرد و در صورت ررورت با توجه به حجم کاار ،در دساتگاههاي
مشمول قانون تعداد کافي پس سازماني با تغيير ننوان پستهاي بالتصدي موجود براي انضاي هيأتهاي رسيدگي به تخلفاات اداري
با رناي مقررات مربوط پيش بيني مي شود.
ماده 11ـ هيأتها موظفند دفترهايي براي انجام امور مربوط تشکيل دهند و در صورت نياز مي توانند انجام امور دفتاري خاود را باه کاارگزيني
دستگاه مربوط ارجاع نمايند .نامه هاي محرمانه هيأتها بايد بدون دخل و تصر و بازبيني در اختيار هيأتها گذاشته شود.
تبصره ـ مسئولين دستگاهها مکلفند امکانات و نيروي انساني مورد نياز دفترهاي ياد شده را تأمين کنند.

فصل دوم ـ شروع به رسيدگی
ماده 12ـ گروه تحقيق موروع ماده  5قانون متشکل از سه نضو اس از بين افراد متأهل ،متعهد ،نامل باه احکاام اساالم ،معتقاد باه نظاام
جمهوري اسالمي و اصل والي فقيه و داراي حداقل  25سال سن با تصويب هيأت مربوط و حکم رئيس هيأت انتخا ماي شاوند.
کارمند بودن دو نضو از سه نضو ياد شده الزامي اس .
ماده 13ـ هيأتهاي بدوي و تجديد نظر يک دستگاه مي توانند از يک گروه تحقيق استفاده کنند ،مشروط بار اينکاه باراي تحقياق در مرحلاه
تجديد نظر در خصوص يک پرونده از همان گروه تحقيق که در رسيدگي بدوي همکاري داشته اس استفاده نشود.
ماده 14ـ گروههاي تحقيق فقط درباره کارمندي ميتوانند تحقيق کنند که از طر هيأتهاي بدوي يا تجديد نظر ،بررساي وراع آنهاا باه ايان
گروهها ارجاع شده باشد ،همچنين تحقيق تنها در حدودي انجام مي گيرد که هيأتها معين مي کنند.
تبصره 1ـ هرگاه نضو گاروه تحقايق قراب نسابي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم با ماتهم داشتاه باشد يا در دنواي طرح شاده ذياانفع
باشد ،يا با متهم دنواي حقوقي و جزايي داشته باشد حق تحقيق در مورد همان پرونده را ندارد.
تبصره 2ـ استفاده نکردن از گروه تحقيق ،مانع رسيدگي هيأت به پرونده اتهامي کارمند و صدور رأي نيس .
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ماده 15ـ هيأتهاي بدوي و تجديد نظر در صورت شکاي يا انالم اشخاص ،مديران ،سرپرستان اداري يا بازرسهاي هيأت نالي نظارت ،شاروع
به رسيدگي مي کنند.
ماده 16ـ کليه کارمندان ،مسؤالن مربوط و رؤساي کارمند متهم به ارتکا تخلف ،مکلفند همکاريهاي الزم را با هيأتها بعمل آورده و مدارک،
اسناد و اطالنات مورد نياز را در مهل تعيين شده از طر هيأتها در اختيار آنها قرار دهند .در مورد اسناد طبقه بنادي شاده ،رنايا
مقررات و قوانين مربوط الزامي اس .
تبصره ـ در موارديکه پرونده متهم در هيأتها تح رسيدگي اس هرگونه تصميم گيري نسب به حال استخدامي وي ،منوط به کسب نظر از
هيأت رسيدگي کننده اس .
ماده 17ـ هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري موظفند پس از انجام بررسيهاي الزم ،موارد اتهام را به طور کتبي به کارمند اباال ،و پاس از آن
ده روز مهل براي دفاع کارمند منظور کنند .اين هيأتها در صورت تقاراي کارمند ،مدارک الزم را در اختيار وي قرار مي دهند.
ماده 18ـ متهم مي تواند پس از اطالع از موارد اتهام و در مهل تعيين شده از سوي هيأت جوا کتبي و مدارکي را که در دفاع از خود دارد به
هيأت تسليم نمايد ،در غير اين صورت هيأت مي تواند به موارد اتهام رسيدگي و رأي الزم را صادرکند.
تبصره ـ کارمند متهم مي تواند به منظور ارائه مدارک دفاني خود از هيأت مربوط ،تقاراي تمديد مهل کند .در اين مورد ،اتخااذ تصاميم باا
هيأت مربوط اس و در هر حال مدت تمديد از  5روز نبايد تجاوز کند.

فصل سوم ـ چگونگی رسيدگی به تخلفات
ماده 19ـ رسيدگي به تخلفات اداري کارمندان پس از تکميل پرونده صورت مي گيرد و چنانچه هيأت حضور متهم را رروري تشخيص دهاد،
در جلسه حضور مي يابد.
تبصره ـ در صورت درخواس کتبي متهم براي دفاع حضوري ،هيأت موظف اس يک بار وي را براي حضور در جلسه دنوت کند.
ماده 20ـ تشخيص تخلف و انطباق آن با يکي از موارد تخلفات مندرج در قانون ،بر نهده هيأتهاي رسيدگي کننده اس .
ماده 21ـ هيأت پس از اتمام رسيدگي و مالحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات متهم و ماواردي از جملاه ميازان
زيان وارد شده انم از مادي و معنوي) به دول يا اشخاص حقيقي يا حقوقي ،آثار سوء اجتماني و اداري ،موقعي و سوابق کارمناد و
وجود يا فقدان سوء ني وي اقدام به صدور رأي و اتخاذ تصميم ميکند .رأي هيأتها بايد مستدل و مستند به قانون و مقاررات مرباوط
بوده و حاوي تخلفات منتسب به متهم ،نام و نام خانوادگي و امضاي انضاي رأي دهنده در زير رأي صادر شده باشد.
ماده 22ـ جلسه هاي هيأتها با شرک سه نفر از انضاء رسمي مي يابد و آراي آنها با نظر موافق حداقل دو نفر از انضاء ،معتبر اس .
ماده 23ـ آراي صادر شده توسط هيأتهاي بدوي و تجديد نظر و احکام اخراج موروع ماده  17قانون ،به طور مستقيم و بالفاصله به اداره هاي
کارگزيني ي ا دواير مشابه دستگاههاي ذيربط ارسال مي شود .واحدهاي ياد شده موظفند حداکثر ظار  30روز از تااريخ صادور رأي،
آراء و احکام صادر شده را به کارمندان مربوط ابال ،نموده و مدارک آن را جه درج در پرونده اتهامي به هيأت مربوط تحويل نمايند.
در صورت سهل انگاري مسؤالن کارگزيني يا امور اداري مربوط در ابال ،آراء و احکام صادر شده به متهم ،با آنان طبق قانون رفتار مي شود،
همچنين هرگونه خودداري يا جلوگيري از اجراي آراي هيأتها ممنوع اس و با متخلفان طبق قانون رفتار مي شود.
ماده 24ـ هيأتهاي بدوي مکلفند قطعي يا قابل پژوهش بودن آراء ،همچنين نشاني محل درياف درخواس تجديد نظر را زير آراي خود را درج
کنند.
ماده 25ـ درخواس تجديد نظر نسب به آراي هياتهاي بدوي بايد به وسيله محکوم نليه يا نماينده قانوني وي ظر  30روز از تااريخ اباال،
رأي ،به زبان فارسي با ذکر داليل به طور کتبي به اداره کارگزيني مربوط تسليم و رسيد اخذ شود ،مالک درياف به موقع درخواسا ،
تاريخ ثب دفترهاي کارگزيني مربوط اس .
تبصره ـ درخواس تجديد نظر نسب به احکام اخراج موروع ماده  17قانون مطابق تبصره  1ماده مذکور انجام مي پذيرد.
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ماده 26ـ ادارهاي کارگزيني دستگاهها مکلفند درخواس انتراض کارمند يا نماينده وي را در سريعترين زمان ممکن ،براي رسيدگي به هياأت
تجديد نظر مربوط ارسال کنند و در مواردي که رأي هيأت بدوي قابل تجديد نظر باشد ،ولي متهم ظر مهل مقارر نساب باه آن
درخواس تجديد نظر ننمايد رأي صادرشده را از تاريخ پايان يافتن مهل ياد شده اجرا کنند.
ماده 27ـ کليه هيأتها مکلفند در متن آراي قطعي صادر شده ،مهل يک ماهه شکاي به ديوان ندال اداري را تصريح کنند.
ماده 28ـ در صورتيکه کارمند متخلف در حالتي از حالتهاي استخدامي باشد که اجراي فوري رأي قطعي درباره وي ممکان نباشاد مراتاب باه
هيأت نا لي گزارش شده و رأي صادر شده نيز به محض حصول امکان ،اجرا مي شود.
ماده 29ـ هيأتها در موارد لزوم مي توانند در ارتباط با اتهامهاي وارد شده به کارمندان از مراجع قضايي مربوط استعالم نظر کنند و مراجاع يااد
شده مکلفند حداکثر ظر  30روز به استعالم هيأتها پاسخ دهند.
تبصره ـ هيأتها مکلفند در موارد لزوم از وزارت اطالنات استعالم نظر کنند و وزارت ياد شده موظف اس ظار  10روز باه اساتعالم هيأتهاا
پاسخ دهند.
ماده 30ـ بالتکليف گذاردن مستخدمان دول در موارد طرح پرونده اتهامي آنان در هيأتها يا صدور آراي غيرقطعي قابل تجديد نظر) از سوي
هيأتهاي بدوي و نيز در موارد نقض آراي قطعي هيأتها از سوي ديوان ندال اداري يا هيأت نالي نظارت به هر ننوان مجوزي ندارد.
ماده 31ـ فوت متهم موجب توقف رسيدگي و صدور رأي مي شود و در صورتي که کارمند در طول تحمال مجازاتهااي بنادهاي «ج»« ،د» و
«ز» ماده  9قانون فوت شود انمال مجازاتهاي ياد شده متوقف شده و حال استخدامي کارمند از زمان فوت به حال قبلي از تعياين
مجازات اناده مي گردد .حکم اين ماده مانع از ارسال پرونده به مراجع قضايي در ساير موارد نيس .
تبصره ـ در صورتي که مستخدمي به استناد ماده  17قانون اخراج شده باشد و بعد از انتراض به حکم مزبور و قبل از رسيدگي توساط هياأت
تجديد نظر فوت کند ،آثار حکم اخراج زايل و حال کارمند به قبل از تعيين مجازات اناده مي شود.
ماده 32ـ هيأتهاي بدوي و تجديد نظر مکلفند در سريعترين زمان ممکن باه پرونادههايي کاه در هيأتهااي پاکساازي و بازساازي گذشاته و
هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري منجر به صدور راي قطعي نشده يا آراي قطعي توسط ديوان ندال اداري يا هيأت ناالي نظاارت
نقض شده رسيدگي کنند.
رسيدگي به اين پرونده ها در مواردي که توسط هيأتهاي سابق پاکسازي يا بازسازي مورد رسيدگي قرار گرفته ولي آراي صادر شده به جهاتي
قطعي نيافته يا توسط ديوان ندال اداري يا هيأت نالي نظارت نقض شده اند به نهده هيأت تجديد نظر اس  .در مواردي که توسط هيأتهاي
سابق ،رأي الزم صادر نشده باشد اين رسيدگي بر نهده هيأت بدوي اس  ،چنانچه در خصوص تشخيص صالحي رسيدگي به پرونده هاي
موروع اين ماده بين هيأتهاي بدوي و تجديد نظر اختال نظر باشد ،حل اختال با هيأت نالي نظارت موروع ماده  37اين آيين نامه اس .
اصالحي )1384/5/18
ماده 33ـ هيأتهاي بدوي مکلفند در خصوص تعيين مرجع رسيدگي به اتهامهاي مديران قبالً مراتب را به اطالع نماينده موروع ماده  34ايان
آيين نامه برسانند .مرجع رسيدگي به اين قبيل پرونده ها به پيشنهاد نماينده موروع ماده  34اين آيين نامه و تأيياد بااالترين مقاام
دستگاههاي ياد شده در تبصره  1ماده  2اين آيين نامه ،هيأت بدوي استان مربوط يا هيأتهاي متشکل در مرکز دستگاه اس .

فصل چهارم ـ هماهنگی و نظارت
ماده 34ـ براي ايجاد هماهنگي و نظارت بر کار هيأتها ،هر يک از وزيران و باالترين مقامات دستگاههاي ياد شده در تبصاره  1مااده  2ايان
آيين نامه ،يکنفر را به ننوان نماينده خود را که بطور مستقيم زير نظر آنان فعالي مي کند براي هماهنگي هيأتهاي آن دستگاه تعيين
و به سازمان امور اداري و استخدامي کشور معرفي مي کنند.
ماده 35ـ وظايف ،اختيارات و مسؤليتهاي هر يک از نمايندگان موروع ماده  34اين آيين نامه به شرح زير اس :
 -1برگزاري جلسه هاي هماهنگي بين هيأتهاي وزارتخانه يا سازمان متبوع در فاصله هاي زماني مناسب.
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 -2بازرسي از چگونگي کار هيأتهاي مربوط در تهران و شهرستانها و تهيه گزارش الزم براي وزير يا باالترين مقام دستگاه متبوع به ويژه
در مواردي که گزارشي از کم کاري و غرض ورزي آنها درياف مي کنند و ارسال يک نسخه از آن به هيأت نالي نظارت.
 -3نظارت بر فعالي هيأتها در تهران و شهرستانها و راهنمايي و هداي و آموزش آنها به منظور اجراي هرچه صحيح تر قانون.
 -4بررسي صالحي انضاي هيأتها و گروههاي تحقيق و ارسال گزارش از موارد احتمالي ندم صالحي به وزير يا باالترين مقام دستگاه
متبوع و نيز هيأت نالي نظارت.
 -5ارائه نقطه نظرها و پيشنهادهاي هيأتها به مراجع ذيربط براي رفع اشکالها و بهبود فعالي هيأتها.
 -6تهيه گزارشهاي ماهانه از کار هيأتهاي مربوط و ارسال آنها به هيأت نالي نظارت همراه با يک نسخه از کليه آراي صادره شده به
منظور:
الف ا جمع بندي و تهيه گزارشهاي دوره اي الزم براي اطالع مسؤالن ذيربط.
ا تجزيه و تحليل کار هيأتها از نظر کيفي و کمي در خصوص آثار ناشي از اجراي صحيح و دقيق قانون در اصالح باف نيروي
انساني دستگاههاي اجرايي.
ج ا بررسي آراي صادر شده و راهنمايي هيأتها در موارد لزوم.
 -7انجام پيگيري الزم جه رفع مشکالت و نيازهاي مربوط به تأمين نيروي انساني و تدارکاتي هيأتها براي تسهيل در کار آنها.
 -8بررسي و تجزيه و تحليل نتيجه کار هيأتها در وزارتخانه يا سازمان متبوع در تهران و شهرستانها و آثار اين فعاليتها در سالم سازي
محيط اداره هاي تابع و ارسال آنها براي وزير يا باالترين مقام دستگاه متبوع و هيأت نالي نظارت در فاصلههاي شش ماه و يک
ساله.
 -9دادن پيشنهاد به وزير يا باالترين مقام دستگاه متبوع جه ايجاد شعبه يا شعبه هايي از هيأتها در مراکز يا استانها يا تعطيل کار
بعضي از شعبه ها با توجه به حجم نيروي انساني واحدهاي مربوط به منظور پوشش مناسب در کليه واحدهاي تابع و وابسته.
 -10حضور مستقيم در جلسه هاي نماينده موروع ماده  34اين آيين نامه ،جه اطالع از آخرين نقطه نظرها و تأمين هماهنگي هرچه
بيشتر در کار هيأتهاي مربوط.
 -11ارتباط با ديوان ندال اداري و تمرکز اين تماسها در مرکز ،به منظور ايجاد هماهنگي الزم با ديوان مزبور.
تبصره ـ براي انجام وظايف ياد شده در اين ماده ،دفتري با ننوان «دفتر هماهنگي هيأتها» در هر يک از دستگاههاي مندرج در تبصره  1ماده
 2آيين نامه زير نظر نماينده موروع ماده  34اين آيين نامه ايجاد مي شود.
ماده 36ـ کليه هيأتهاي بدوي و تجديد نظر ،همچنين واحدهاي وابسته به دستگاههاي مربوط مکلفند با نماينده موروع ماده  34دستگاههاي
متبوع ،همکاريهاي الزم را معمول دارند.
ماده 37ـ «هيأت نالي نظارت»  -موروع ماده  22قانون -مرکب از سه نفر از بين نمايندگان موروع ماده  34اين آيين ناماه باه پيشانهاد
دبير کل سازمان امور اداري و استخدامي کشور و تصويب هيأت وزيران و يک نماينده از قوه قضاييه به رياس دبير کل سازمان اماور
اداري و استخدامي کشور تشکيل مي شود .اصالحي )1381/9/11
تبصره ـ آيين نامه مربوط به چگونگي کار هيأت نالي نظارت به تصويب هيأت ياد شده ميرسد.
ماده 38ـ هيأتهاي موروع قانون و کليه دستگاههاي اجرايي کشور مکلفند با هيأت نالي نظارت ،هماهنگي و همکاريهاي الزم را معمول دارند
و ودارک الزم را در اختيار هيأت يادشده قراردهند.
ماده 39ـ کليه هيأتهاي رسيدگي کننده مکلفند جه صدور آرا از فرمهاي مخصوصي که از طر دفتر هماهنگي و نظارت بر امر رسيدگي باه
تخلفات اداري دبير خانه هيأت نالي نظارت تهيه و ابال ،مي شود استفاده کنند.
ماده 40ـ در صاورت انحالل هيأتي توسط هيأت نالي نظارت مراتب به اطالع باالترين مقام دستاگاه مربوط ميرسد و مقام مزبور موظف اس
حداکثر ظر  30روز نسب به تشکيل هيأت جديد اقدام و پرونده هاي مربوط را جه رسيدگي به آن هيأت ارجاع نمايد.
ماده 41ـ براي رسيدگي به پرونده اتهامي انضاي هيأتهاي موروع تبصره  1ماده  22قانون ،هيأت نالي نظارت حسب مورد يکي از هيأتهاي
موجود را تعيين کرده و پرونده مورد نظر را به آن هيأت ارجاع ميکند و هيأت تعيين شده مکلف به رسيدگي اس .
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فصل پنجم ـ ساير مقررات
ماده 42ـ هيأتهاي بدوي و تجديد نظر مکلفند هر ماه يک بار ،گزارشي از فعاليتهاي خود را که داراي تعداد آراي صاادر شاده و پروناده هااي
تح رسيدگي و موروع هاي طرح شده اس همراه با يک نسخه از آراي صادر شده به نماينده موروع ماده  34اين آياين ناماه در
دستگاه متبوع ارائه دهند .هيأتهاي بدوي و تجديد نظر مستقر در هر استان موظفند يک نساخه از گازارش يادشاده را باراي اطاالع
استاندار به استانداري مربوط ارسال کنند.
ماده 43ـ برقراري مقرري ياد شده در ماده  11قانون ،مستلزم تقاراي کارمند و در غيا يا فوت او ،مستلزم تقاراي وراث قاانوني وي اسا
که پس از بررسي و يا تشخيص و تأييد هيأت تجديدنظر مربوط انجام مي پذيرد .مالک  15سال سابقه و  50سال سان مرباوط باه
زمان صدور رأي اس .
تبصره 1ـ هيأت تجديدنظر هر سال يکبار ورع معيش خانواده اين قبيل افراد را بررسي کرده و با توجه به نتايج بررسي ،نسب باه قطاع ياا
کاهش يا افزايش مقرري يادشده با رناي حداکثر مقرر ،تصميم مقتضي را اتخاذ کرده و گزارش آن را به هيأت نالي نظاارت ارساال
ميکند.
تبصره 2ـ مقررات مربوط به برقراري حقوق وظيفه در مورد وراث ،در مورد افراد خانواده کارمند منفصل نيز بايد رناي شود.
ماده 44ـ انضاي هيأت نالي نظارت ،هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ،نمايندگان موروع ماده  34اين آيين نامه و کارکنان دفترهاي آنها
و دفتر هماهنگي بازرسي و نظارت بر امر رسيدگي به تخلفات اداري ،انضاي گروههاي تحقيق و بازرسهاي هياأت ناالي نظاارت ،در
مدتي که در ماشاغل ياد شده انجام وظيفه مي کنند از فوق العاده شاغل اراافي ناالوه بار فاوق العااده جاذ اساتحقاقي تاا%50
برخوردار مي شوند ،که در هرحال ميزان فوق العاده شغل افراد يادشده از  %50تجاوز نميکند.
تبصره ـ ميزان فوق العاده مزبور با توجه به حجم و وظايف و مسئوليتهاي محول شده با پيشنهاد شوراي حقاوق و دساتمزد و تصاويب هياأت
وزيران تعيين مي شود.
ماده 45ـ هيأتها موظفند اسامي و مشخصات انضاي اصلي و نلي البدل و تغييرات آنها را همواره از طريق نمايندگان موراوع مااده  34ايان
آيين نامه به هيأت نالي نظارت انالم کنند.
ماده 46ـ اداره هاي کارگزيني مکلفند يک نسخه از احکام کارگزيني مربوط به کارمنداني را که محکوم به بازنشستگي ،بااز خرياد ،اخاراج ياا
انفصال دايم از خدمات دولتي ميشوند به سازمان امور اداري و استخدامي کشور ارسال کنند.
ماده 47ـ اين تصويبنامه جايگزين تصويبنامه شماره /25227ت  275مورخ  1373/7/16ميشود.
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دستورالعمل رسيدگی به تخلفات اداری مصوب  ۱۳۷۸/۸/۴هيأتعالی نظارت
فصل اول ـ تعاريف و کليات
ماده  ۱ـ دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري مشتمل بر مجمونه روابط و مقرراتي اس که در مقام رسيدگي به تخلفاات اداري کارمناد و
چگونگي رسيدگي و صدور رأي به کارگرفته ميشود.
ماده  ۲ـ تخلف اداري نبارتس از ارتکا انمال و رفتار نادرس توسط مستخدم و ندمرناي نظم و انضاباط اداري کاه منحصار باه ماوارد
مذکور در قانون رسيدگي به تخلفات اداري ميباشد و به دو دسته قصور و تقصير تقسيم ميشود:
الف -قصور نبارتس از کوتاهي غيرنمدي در انجام وظايف اداري محوله.
 تقصير نبارتس از نقض نمدي قوانين و مقررات مربوط.ماده  ۳ـ و ظايف اداري از لحاظ اين دستورالعمل اموري اس که مستخدم ملزم به انجام يا رناي آنها بهموجب قوانين و مقررات و دستورات و
الزامات شغلي يا شرح وظايف ميباشد.
ماده  ۴ـ در اين دستورالعمل قانون رسيدگي به تخلفات اداري «قانون» آييننامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري «آييننامه اجراياي»
و هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري «هيأت» ناميده ميشود.
ماده  ۵ـ متهم ،کارمندي اس که ارتکا يک يا چند تخلف اداري از جانب اشخاص حقيقي يا حقوقي به او نسب داده شده و پروناده وي در
هيأت مطرح و در جريان بررسي و رسيدگي باشد.
ماده  ۶ـ متخلف ،کارمندي اس که پرونده وي به لحاظ ارتکا يک يا چند تخلف در هيأت مورد رسيدگي قرار گرفته و تخلف ياا تخلفاات او
توسط هيأت رسيدگيکننده احراز ميگردد.
ماده  ۷ـ شاکي ،شخص حقيقي يا حقوقي اس که ارتکا تخلف يا تخلفاتي را به کارمند نسب داده و موروع را کتباً باه هياأت ياا دساتگاه
متبوع کارمند انالم نموده باشد.
ماده  ۸ـ دليل ،نبارت از امري اس که متهم يا انالمکننده اتهام براي دفاع از خود يا اثبات تخلف بهطور کتبي ،به آن استناد مينمايد.
ماده  ۹ـ شاهد شخص حقيقي اس که اظهارات يا گواهي وي براي اثبات يا رد اتهام يا کمک در رد يا اثبات آن ررورت داشته باشد.
ماده  ۱۰ـ دفانيه ،نبارتس از داليل و مدارکي که کارمند يا نماينده او در مقام دفاع از خود يا رد اتهام يا اتهاماات انتساابي کتبااً باه هياأت
رسيدگيکننده ارايه مينمايد.

فصل دوم ـ در صالحيت هيأتها
ماده ۱۱ـ رسيدگي اوليه به پرونده کارمند متهم با هيأت بدوي مربوط ميباشد مگر در مواردي کاه مقاماات منادرج در مااده  ۱۲قاانون رأسااً
مجازات هاي مقرر در ماده مزبور را انمال مينمايند و يا مقامات موروع ماده  ۱۷قانون کارمنداني را که مرتکب غيب به ميزان مقرر
در ماده مذکور شدهاند اخراج نمايند.
ماده ۱۲ـ تعيين هيأت رسيدگيکننده به تخلفات اداري انضاء هيأتها با هيأتنالي نظارت و مرجع رسيدگي به اتهامهاي ماديران باا رنايا
مفاد ماده  )۳۳آييننامه از بين هيأتهاي بدوي موجود در دستگاه مربوط خواهد بود.
ماده ۱۳ـ هيأت تجديدنظر در موارد زير شروع به رسيدگي مينمايد:
الف :در مواردي که رأي هيأت بدوي قابل تجديدنظر باشد و کارمند ظر مهل مقرر قانوني نسب به آن درخواس تجديدنظر نمايد.
 :موارد موروع قسم اخير ماده  ۱۲قانون با تشخيص و موافق کتبي مقامات و اشخاص مذکور.
ج :ادناي کارمند مبني بر موجه بودن غيب وي ،موروع تبصره  ۱ماده  ۱۷قانون .د :نقض آراء هيأتهاي تجديدنظر توسط ديوان ندال اداري
يا هيأتنالي نظارت.
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ماده ۱۴ـ هيأتها صرفاً ميتوانند به تخلفات مندرج در قانون رسيدگي و نسب به اصدار رأي برائ يا انمال يکاي از مجاازاتهااي مقارر در
قانون اقدام نمايند و حق صدو ر رأي غير از موارد مذکور يا اظهار نظر نسب به حاالت استخدامي کارمناد ياا نحاوه اجاراي مقاررات
استخدامي و جبران ررر و زيان به جاي انشاء و صدور رأي را ندارند.
ماده ۱۵ـ تشخيص و انطباق اتهامات انتسابي به کارمندان با تخلفات مندرج در قانون با هيأتي اس که موراوع باه آن ارجااع شاده اسا و
چنانچه نلي رغم ارجاع پرونده ،به تشخيص هيأت مربوط اتهام از مصاديق تخلفات مندرج در قانون نباشد ،نيازي به رسيدگي نبوده و
پرونده را مختومه و مراتب را به اطالع نماينده موروع ماده  )۳۴آييننامه ميرساند.
ماده ۱۶ـ در مواردي که رسيدگي به پرونده ارجاني به هيأتها در صالحي آنها نبوده و اتهام انتسابي باه کارمناد صارفاً از مصااديق جارايم
نمومي بوده باشد هيأ ت مربوط مراتب را به امور اداري دستگاه انالم مينمايد تا از آن طريق باه مراجاع ذيصاالح قضاايي جها
رسيدگي ارسال شود.
ماده ۱۷ـ هيأت تجديدنظر صرفاً به تخلف يا تخلفاتي که در مرحله رسيدگي بدوي مورد حکم قرار گرفته اس  ،رسيدگي مينمايد.
تبصره ـ چنانچه کارمند پس از صدور رأي هيأت بدوي تا زمان رسيدگي به انتراض مرتکب تخلاف جديادي بشاود ،رسايدگي باه تخلاف ياا
تخلفات جديد کارمند ،در صالحي هيأت بدوي ذيربط ميباشد ولي درصورتيکه در مرحله رسيدگي هياأت بادوي و قبال از صادور
رأي هيأت مذکور ،تخلف جديدي از متهم گزارش گردد هيأت بدوي ميتواند به تخلف جديد همزمان با تخلف ياا تخلفاات قبلاي باا
رناي سير مراحل رسيدگي در يک پرونده رسيدگي نمايد.

فصل سوم ـ شروع به رسيدگی
ماده  ۱۸ـ هيأتهاي بدو ي يا تجديدنظر درصورت شکاي يا انالم اشخاص انم از اربا رجوع ،مردم يا کارمندان ،مديران ،سرپرستان اداري،
بازرسان هيأتنالي نظارت ،مقامات و اشخاص مندرج در مواد  ۱۲و  ۱۷قاانون ،دفااتر بازرساي و پاساخگويي باه شاکايات ،ساازمان
بازرسي کل کشور و همچنين در موارد نقض رأي توسط ديوان ندال اداري يا هيأتنالي نظارت حساب ماورد شاروع باه رسايدگي
مينمايند.
تبصره  ۱ـ رناي سلسله مراتب اداري در انالم تخلف به هيأت الزم نيس .
تبصره  ۲ـ انصرا شاکي يا انالمکننده ،مانع رسيدگي هيأت نخواهد بود.

فصل چهارم ـ نحوه رسيدگی
ماده  ۱۹ـ هيأت ها موظفند موارد اتهام را مشخصاً و به صورت کتبي به کارمند ابال ،و از تاريخ ابال ۱۰ ،روز مهل باراي دفااع آنهاا منظاور
نمايند .اين امر بايد صراحتاً در فرم ابال ،قيد گردد.
تبصره  ۱ـ هيأت رسيدگيکننده درصورت تقاراي کارمند يا نماينده او با در دس داشتن وکالتنامه از دفاتر اسناد رسمي) بايد مادارک الزم را
در اختيار وي قرار دهد .در خصوص اسناد طبقهبندي شده تشخيص هيأت مناط نمل خواهد بود.
تبصره  ۲ـ کارمند متهم يا نماينده وي ميتواند بهمنظور ارايه دفانيه خود از هيأت مربوط تقاراي تمديد مهلا نماياد .در ايان ماورد اتخااذ
تصميم با هيأت اس و در هر حال مدت تمديد از  ۵روز تجاوز نخواهد کرد.
ماده ۲۰ـ دفانيه بايد به زبان فارسي نوشته شده و حاوي نکات زير باشد:
الف -نام و نام خانوادگي.
 آخرين اقامتگاه شخص.ج -ذکر ادله و مواردي که متهم براي رد اتهام يا اتهامات انتسابي الزم دارد.
د -تصاوير مدارک مورد استناد.
ها  -امضاء.
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تبصره ـ در موارد يادشده در اين ماده چنانچه نقايصي وجود داشته باشد ،هيأت بهطور کتبي حداکثر ظر  ۱۰روز از تاريخ وصاول ،باه ماتهم
ابال ،و از تاريخ ابال ،به مدت  ۵روز ديگر به او مهل ميدهد تا نقايص را رفع نمايد .ندم رفع نقايص توسط متهم در مدت ياادشاده
يا ندم تقديم دفانيه در مهل مقرر مانع رسيدگي و صدور رأي نخواهد بود.
ماده  ۲۱ـ درصورت تقاراي مستخدم براي دفاع حضوري و يا تشخيص هيأت براي حضور وي ،هيأت موظف اس تاريخ و محل رسايدگي را
بهطور کتبي به اطالع متهم يا نماينده وي برساند.
تبصره ـ وق جلسه بايد طوري معين شود که فاصله بين ابال ،وق حضور در جلسه به متهم و روز جلسه کمتر از  ۳روز نباشد.
ماده  ۲۲ـ در مواردي که هيأت جه اخذ توريحات ،حضور انالمکننده اتهام را الزم بداند بدون حضور متهم از وي دنوت باهنمال خواهاد
آورد و هيأت درصورت لزوم ميتواند مدارک مورد نياز را از انالمکننده در خواس نمايد .فصل پنجم ا رسيدگي به داليل
ماده  ۲۳ـ اصل بر برائ اس  .بنابراين چنانچه پرونده کارمند در هيأت تح رسيدگي باشد بايد از طريق اقامه داليل مساتند و رسايدگي باه
آنها و رناي مقررات مربوط متخلف بودن وي احراز گردد .در غيراينصورت حکم به برائ کارمند صادر خواهد شد.
ماده  ۲۴ـ هر گاه کارمندي اقرار به و قوع تخلف يا تخلفات مقرر در قانون نمايد ،دليل ديگري براي ثبوت آن الزم نيس  .اقارار موراوع ايان
ماده انم از شفاهي و کتبي اس  .اقرار شفاهي اس وقتاي کاه در جرياان رسايدگي در جلساه هياأت باهنمال آياد و کتباي اسا
درصورتيکه در يکي از اسناد يا دفانيه کارمند به هيأت اظهار شده باشد به هر ترتيب اقرار انام از کتباي و شافاهي باياد باه امضااء
اقرارکننده رسيده باشد.
تبصره  ۱ـ اقرار بايد صريح و روشن باشد.
تبصره  ۲ـ اجبار و اکراه به اقرار ممنوع و مرتکبين بهننوان متهم به هيأت معرفي خواهند شد.
ماده  ۲۵ـ هر گاه اسناد يا اطالناتي که مربوط به مورد تخلف انتسابي اس در واحدهاي دستگاه دولتي متبوع کارمند ياا سااير دساتگاههااي
دولتي يا بانکها يا شهرداريها يا نهادهاي انقال اسالمي يا مؤسساتي که با سرمايه دول تأسيس و اداره مايشاوند موجاود باشاد
هيأت ميتواند آنها را مطالبه و مالحظه و مطالعه نمايد و واحدها و دستگاههاي مربوط مکلفند در اسرع وق مدارک و اسناد مورد نياز
را به هيأت درخواس کننده ارسال کنند .تبصره ا تحويل اسناد و مدارک محرمانه و طبقهبندي شده تاابع مقاررات و راوابط مرباوط
خواهدبود.
ماده  ۲۶ـ ندم انالم پاسخ مراجع مذکور در ماده  )۲۵اين دستورالعمل ظر مدت  ۲ماه موجبي باراي توقاف رسايدگي و نادم صادور رأي
نخواهدبود.
ماده  ۲۷ـ هرگاه متهم در حين رسيدگي يا دفانيه خود براي رد يا ايضاح اتهام يا چگونگي وقوع تخلف تقارا نمايد ياا هياأت الزم بداناد کاه
شهود اطالنات خود را در اختيار هيأت قرار دهند .آنان به هيأت دنوت و اظهاراتشان استماع خواهدشد .درصورت ندم حضور براي بار
دوم براي اداي شهادت دنوت ميگردند.
تبصره ۱ـ هيأت از هر يک از شهود و مطلعين بهطور جداگانه و بدون حضور متهم تحقيق مينمايد و اظهارات آنهاا در هماان جلساه نينااً در
صورتجلسه قيد و به امضاء اظهارکنندگان ميرسد .تبصره  ۲ا هيأت نميتواند به زور شاهد را وادار به اداي شهادت نماياد و چنانچاه
شاهد يا مطلع از حضور بعد از احضار دوم يا اظهار درصورت حضور امتناع نمايد ،اين مرحله از رسيدگي حذ ميشود.
ماده  ۲۸ـ هيأت نالوه بر رسيدگي به داليل مورد استناد متهم يا شاکي ،هرگونه تحقيق يا اقدامي که براي دستيابي به حقيق در زمينه اتهام
الزم باشد بهنمل خواهد آورد.
ماده  ۲۹ـ بهمنظور جمعآوري داليل ،انجام بررسيهاي الزم ،تکميل پرونده اتهامي و آمادهسازي آن جه طرح در هيأت ،هيأتها مايتوانناد
از گروه يا گروههاي تحقيق استفاده نمايند نحوه انتخا  ،شرايط انضاء گروه و حدود و حيطه صالحي گروههاي تحقياق باه ترتياب
مقرر در قانون و آييننامه اجرايي آن اس  ،ندم استفاده هيأت از گروه تحقيق مانع رسيدگي به پرونده ارجاني و اصادار رأي نخواهاد
بود.
ماده  30ـ هرگاه رسيدگي به اتهام کارمند به تشخيص هيأت رسيدگيکننده مستلزم استفاده از نظر کارشناسي باشد ،مورد به کارشناسي ارجااع
ميشود و هيأت در اين قبيل موارد نظر کارشناسي را مورد توجه و مدنظر براي صدور رأي قرار خواهد داد.
تبصره  ۱ـ هيأت بايد کارشناس را از بين کساني که داراي صالحي در رشته مربوط به موروع اس انتخا نمايد.
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تبصره  ۲ـ کارشناس موظف اس در مدت مقرر که هيأت تعيين ميکند نظر خود را بهطور کتبي به هيأت تقديم دارد مگار اينکاه موراوع از
اموري باشد که اظهار نظر در آن مدت ميسر نباشد .در اينصورت به تقاراي کارشناس ،هيأت مهل مناسب ديگاري را تعياين و باه
کارشناس انالم ميکند .در هر حال اظهارنظر کارشناس بايد صريح باشد.
ماده  ۳۱ـ درصورتيکه شکاي شاکي واقعي نبوده و در جريان رسيدگي متهم در هيأت تبرئه گردد ،شاکي بهننوان متخلاف در اجاراي بناد ۴
ماده  ۸قانون مورد تعقيب قرار خواهد گرف .

فصل ششم ـ مدت رسيدگی
ماده ۳۲ـ تحقيقات مقدماتي و تکميل پرونده جه طرح در هيأت بايد سريع و در کوتاهترين مدت ممکنه انجام شود.
ماده 1– 33
تبصره 1
تبصره 2
تبصره  ۳ـ تاريخ شروع رسيدگي به تخلفاتي که از طريق صندوق موروع ماده  ۴۹اين آييننامه واصل ميگردد ،از زمان ثب در دفاتر هيأتها
خواهد بود.
ماده  ۳۴ـ در مورد پروندههايي که فوري داشته باشد همچنين رسيدگيهايي که به دنبال گزارشهاي سازمان بازرسي کال کشاور ياا دفااتر
بازرسي و پاسخگويي به شکايات صورت ميگيرد هيأت موظف اس خارج از نوب به آنها رسيدگي نموده و رأي الزم را صادر نمايد.
تبصره ـ تشخيص فوري امر در غير از انالمات سازمان بازرسي کل کشور با باالترين مقاام دساتگاه ذيرباط باا نمايناده موراوع مااده ۳۴
آييننامه اجرايي ميباشد.
ماده  ۳۵ـ مواندي را که قانون رسيدگي به تخلفات اداري يا آييننامه اجرايي آن يا اين دستورالعمل تعيين نموده اس چنانچه روز آخر موناد،
مصاد با روز تعطيل ادارات باشد روز آخر موند اولين روز کاري اداري بعد از تعطيل خواهد بود.
ماده  ۳۶ـ در احتسا مهل هاي مقرر ،روز ابال ،و انالم جزء مدت محسو نميشود.

فصل هفتم ـ توقف رسيدگی يا اجرای رأی قطعی صادره
ماده  ۳۷ـ فوت متهم موجب توقف رسيدگي و صدور رأي ميگردد.
ماده  ۳۸ـ هرگاه کارمند قبل از انقضاء مهل تجديدنظر فوت نمايد پرونده مختومه و حال استخدامي وي از تااريخ فاوت باه حالا قبال از
صدور رأي برميگردد و رأي هيأت بدوي هيچگونه تأثيري در ورعي وي نخواهد داش .
ماده  ۳۹ـ درصورتيکه کارمند متخلف در حالتي از حال هاي استخداميباشد که اجراي فوري رأي قطعي درباره وي ممکن نباشاد مراتاب باه
هيأتنالي نظارت گزارش شده و رأي صادر شده نيز به محض حصول امکان اجراء خواهد شد.
ماده ۴۰ـ درصورتيکه کارمند در طول تحمل مجازاتهاي بندهاي «ج»« ،د» و «ز» ماده ۹قانون فوت شود انماال مجاازاتهااي ياادشاده
متوقف شده و حال استخدامي کارمند از زمان فوت به حال قبل از تعيين مجازات اناده ميشود.
تبصره ـ در احتسا حقوق وظيفه وراث کارمندان موروع اين ماده ،مجازاتهاي انمالشده منظور نخواهد شد.

فصل هشتم ـ صدور رأی
ماده ۴۱ـ انشاء و صدور رأي هيأت پس از رسيدگي در آخرين جلسه و در غيا متهم صورت ميگيرد و بايد به امضاء انضاء هيأت برسد.
 - 1ماده  33و تبصرههای 1و 2آن مطابق رأی شماره  204مورخ  1380/06/25هيأت عمومی ديوان عدالت اداری ابطال شده است.
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ماده ۴۲ـ رأي صادره بايد حاوي داليل ،مستندات و مواد قانوني که بر اساس آنها رأي صادر شده اس  ،باشد همچنين هيأتها موظفند قطعي
يا قابل پژوهش بودن رأي و محل درياف درخواس تجديدنظر را در ورقه رأي درج نمايند.
تبصره  -کليه هيأت هاي بدوي و تجديدنظر مکلفند به هنگام صدور رأي ،در تکميل فرم مخصوص مربوط موروع ماده  ۳۹آييننامه اجرايي)
و تنظيم گردش کار رأي ،مطابق شيوهنامه پيوس با ننوان شيوهنامه تکميل فرم مخصوص رأي و تنظيم گردش کارآن نمل نمايند2.
ماده ۴۳ـ موارد قصور از کيفيات مخففه مجازات محسو خواهدشد.
ماده ۴۴ـ انمال مجازات شديدتر نسب به آراي غيرقطعي هيأتهاي بدوي يا آراي نقضشده توسط ديوان ندال اداري يا هيأتنالي نظاارت
مجاز نميباشد مگر آن که مستندات يا مدارک جديد غير از موارد بررسي شده قبلي در رسيدگيهاي مجدد بدس آيد.
ماده ۴۵ـ اصالح يا تغيير آراي قطعي هيأتها صرفاً در موارد زير امکانپذير ميباشد:
الف -در مواردي که هيأت صادرکننده رأي به اکثري آراء تشخيص دهد که مفاد حکم صادر شده از نظر موازين قانوني به لحاظ شکلي
يا ماهوي) مخدوش ميباشد.
 هرگاه تخلف کارمند ننوان يکي از جرايم مندرج در قانون مجازات اسالمي داشته باشد و مرجع قضايي حکم برائ وي را صادرنمايد و هيأت با اکثري آراء نظر بر اصالح يا تغيير رأي خود داشته باشد.
تبصره ا در هر صورت در موارد مندرج در بندهاي الف و اين ماده اين امر بايد به تأييد هيأتنالي نظارت رسيده باشد.

فصل نهم ـ نقض يا ابطال رأی
ماده ۴۶ـ نقض يا ابطال آراء قطعي هيأتها در موارد زير متصور اس :
الف -مواردي که هيأت يا يکي از انضاي آن به داليل مندرج در ماده  ۷قانون ،صالحي رسيدگي و صدور رأي نداشته باشد.
 انضاي هيأتها واجد شرايط مقرر در ماده  ۶قانون نبوده باشند.ج -رأي هيأت مستند به اسناد و مدارکي باشد که پس از صدور جعلي بودن آنها ثاب شده باشد.
د -پس از صدور رأي ،اسناد و مدارکي به دس آيد که دليل حقاني درخواس کننده يا بيگناهي متهم باشد و ثاب شود اسناد و مدارک يادشده
در جريان رسيدگي مکتوم يا مغفول مانده و يا در اختيار متهم يا هيأت رسيدگيکننده نبوده اس .
ها -ديوان ندال اداري در اجراي ماده  ۲۱قانون آراء قطعي صادره توسط هيأتها را نقض نمايد.
و -مواردي که هيأت نالي نظارت به لحاظ ندم رناي قانون يا انمال تبعيض در اجراي قانون يا ثبوت غرض مجرمانه از طريق مرجع قضايي
صالحه در مورد آراء صادره موروع تبصره ۲ماده  ۲۲قانون) يا موارد ديگري که بنابه مصالحي رروري تشخيص دهد.
ز3..-
تبصره ۱ـ در کليه مواردي که آراء قطعي نقض يا ابطال ميگردد پرونده متهم در هيأتي که حسب مقررات تعيين ميشود مجدداً مورد رسيدگي
و صدور رأي قرار خواهد گرف .
تبصره ۲ـ هيأتنالي نظارت ميتواند در خصوص پروندههاي مطروحه رأساً رسيدگي موروع را مختومه انالم نمايد.

فصل دهم ـ ساير مقررات
ماده  ۴۷ـ آثار و تاريخ اجراي رأي از تاريخ ابال ،رأي قطعي به کارمند ميباشد و تا آن زمان ورعي استخدامي وي حسب قاوانين و مقاررات
مربوط خواهد بود مگر آنکه در اجراي ماده ۱۳قانون و تبصره  )۳آن آماده به خدم شده يا مرتکب تخلف غيب شده باشد.
ماده  ۴۸ـ هيأتهاي تجديدنظر موظفند پرونده و ورعي معيشتي افرادي را که در اجراي ماده  ۱۱قانون تقاراي برقراري مستمري ميکنند،
بررسي نموده و درصورت واجد شرايط بودن نسب به برقراري مقرري مذکور اقدام نمايند.
 - 2الحاقی مورخ ۱۳۹۲/۱۰/08
 - 3اين بند براساس رأی  ۱۳۸۰/۶/۲۵ -۲۰۴هيأت عمومی ديوان عدالت اداری باطل شده است
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ماده ۴۹ـ هر يک از وزارتخانهها ،مؤسسات و شرک هاي دولتي و دستگاههاي مشمول قانون مکلفند در کليه ساختمانهاي موجاود خاود کاه
محل مراجعه مردم و اربا رجوع ميباشد ،صندوق خاصي جه انالم تخلف آنان نصب نمايند و اطالنيههااي الزم را در خصاوص
محل مراجعه و افراد پاسخگو و چگونگي درياف و رسيدگي به تخلفات اربا رجوع و مردم در معارض دياد آناان قارار دهناد .ايان
صندوقها هفتهاي يک بار توسط هيأت باز و شکواييهها مورد بررسي قرار خواهد گرف  .تبصره ا شکايات فاقد نام و نشاني و امضاي
شاکي قابل رسيدگي نخواهد بود.
ماده  ۵۰ـ رسيدگي به پروندههايي که قبل از اجراي اين دستورالعمل به هيأتها ارجاع و به آنها رسيدگي نشده يا در دس رسيدگي اسا باه
ترتيب مقرر در اين دستورالعمل صورت خواهد گرف .
اين دستورالعمل مشتمل بر  50ماده و  23تبصره در دويس و چهلمين جلسه مورخ  1378/8/4هيأت نالي نظارت تصويب شده اس  ،و
دبيرکل سازمان و رئيس هيأت نالي نظارت.براي کليه هيأت ها الزم االجرا ميباشد.
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آييننامه پيشگيری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرايی
فصل اول – مصاديق رشوه
ماده  -1کارکنان ومسئوالن دستگاههاي اجرايي که مطابق بندهاي ذيل مبادرت به اخذ ويامال نمايندياسندپرداخ وجه ياتسليم مالي
رادرياف کنندياموجبات جلب موافق ومذاکره وياوصول وايصال مال ياسندپرداخ وجه رافراهم نمايند ،باتوجه به بند  )17ماده )8
قانون رسيدگي به تخلفات اداري –مصو  -1372پرونده آنان به هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري براي انمال مجازات مناسب
ارجاع خواهدشد.
الف :گرفتن وجوهي به غيرازآنچه درقوانين ومقررات تعيين شده اس .
 :اخذمالي بالنوض يابه مقدارفاحش ارزانترازقيم معمولي ياظاهراً به قيم معمولي وواقعاً به مقدارفاحش کمترازقيم .
ج  :فروش ما لي به مقدارفاحش گرانترازقيم به طورمستقيم وياغيرمستقيم به اربا رجوع بدون رناي مقررات مربوط.
د :فراهم نمودن موجبات ارتشاء ازقبيل مذاکره جلب موافق ياوصول وايصال وجه يامال ياسندپرداخ وجه ازاربا رجوع.
ها :اخذ ياقبول مال ياسندپرداخ وجه ياتسليم مال ازاربا رجوع به طورمستقيم ياغيرمستقيم براي انجام دادن ياانجام ندادن امري که مربوط
به دستگاه اجرايي مي باشد.
و :اخذهرگونه مال ديگري که درنر رشوه خواري تلقي مي شود ،ازجمله هرگونه ابراء ياانطاء وام بدون رناي روابط ياپذيرفتن
تعهديامسئوليتي که من غيرحق صورت گرفته باشدوهمچنين گرفتن پاداش وقائل شدن تخفيف ومزي خاص براي ارايه خدمات به اشخاص
وانمال هرگونه موافق ياحمايتي خارج ازروابط که موجب بخشودگي ياتخفيف گردد.
فصل دوم –تکاليف ووظايف دستگاههای اجرايی
ماده -2کليه دستگاههاي موروع ماده  )16اين آيين نامه براي تحقق اهدا اين آيين نامه نسب به انجام مواردذيل مي بايداقدام نمايند:
الف – شفا سازي مراحل انجام خدمات اطالع رساني مناسب به مردم  ،اصالح وکوتاه نمودن روشهاي انجام خدماتي که به مردم ارايه مي
گردد ،توسعه فناوري اداري  ،انجام نظرسنجي ازمردم ومراجعه آن براساس .
دستورالعملهايي که ازطر سازمان مديري وبرنامه ريزي کشورصادرمي گردد ،طرح تکريم مردم وجلب رراي اربا رجوع درنظام اداري
ومصوبات مربوط به اصالح سيستمهاوروشهاي اداري )
– آموزش کارکنان به نحوي که کارکنان ذيربط ازمفادآئين نامه به طورکامل مطلع شده باشند.
ج – انتخا بازرس يابازرسان ازطر وزراء وروساي سازمانها ،استانداران  ،مديران نامل شرکتها ،روساي سازمانها ،مديران کل واحدهاي
استاني براي انجام نظارتهاي الزم به طريق مقتضي وتهيه وارايه گزارش درحيطه ومأموريتهاي محوله .
د -تشويق اشخاصي که تخلفات موروع ماده  )1اين آيين نامه راگزارش نموده وگزارش آنان منجربه صدورحکم قطعي براساس آيين نامه
باشد ،مطابق آيين نامه اي که به پيشنهادسازمان مديري وبرنامه ريزي کشوربه تصويب هيئ وزيران مي رسد.
ها -پيش بيني حق فسخ براي دستگاه اجرايي درقرارداد بااشخاص حقيقي وحقوقي به منظورانمال حق مذکوردرمواردي که به تشخيص
دستگاه اجرايي طر قراردادمرتکب يکي ازانمال بندهاي ماده  )1اين آيين نامه شود.
فصل سوم – تکاليف ووظايف کارکنان
ماده -3کليه کارکنان دستگاههاي موروع آيين نامه مکلفنددرصورت اطالع ازوقوع اقدامات مندرج درماده  )1نسب به خودياديگر کارکنان
مراتب راباذکرمشخصات فردياافرادپيشنهادکننده به هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ومقامات مافوق اطالع دهندتامطابق قانون پيگيري شود.
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فصل چهارم – نحوه رسيدگی به تخلفات رشوه گيرندگان و مجازاتهای اداری
ماده  -5دستگاههاي مشمول اين آيين نامه به ترتيب زيربراي پيگيري ورسيدگي به تخلفات موروع ماده  )1وانمال مجازات اقدام
خواهندنمود:
الف – مقامات مندرج درماده  )12قانون رسيدگي به تخلفات اداري چنانچه ازطريق بازرسان انتصابي به وقوع تخلفات موروع ماده  )1اين
آيين نامه توسط هريک ازکارکنان يامديران ومسئوالن مربوط اطالع حاصل نمايندمکلفندحسب اهمي موروع نسب به انمال يکي
ازمجازاتهاي بندهاي الف ) و ) ماده  )9قانون رسيدگي به تخلفات اداري اقدام نمايند.
– درصورت تکرارتخلف باگزارش وتاييدبازرسان يامديران ذيربط  ،هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مکلفندباتوجه به ميزان تخلف
وحساسي آن کارمندان متخلف رابه يکي ازمجازاتهاي مقرردرماده  )9قانون يادشده به استثناي مواردمذکوردربندفوق ) محکوم نمايند.
ج –درصورت تکرارتخلف موروع ماد  )1اين آيين نامه متخلف باتقاراي انمال اشدمجازاتهاي مندرج درماده  )9قانون رسيدگي به تخلفات
اداري به يکي ازمجازاتهاي بازخريدخدم  ،اخراج ياانفصال دايم ازخدمات دولتي توسط هيئ رسيدگي به تخلفات اداري محکوم خواهدشد.
تبصره -1مراحل مذکوردراين ماده مانع ازانمال هيئ هاي رسيدگي به تخلفات اداري درماده  )9بدون طي مراحل فوق الذکرنمي
باشدوهيئ ها مي توانندحسب درجه اهمي تخلف موروع مجازاتهاي بند ج) رابراي باراول يادوم انمال نمايند.
تبصره -2مقامات ذيربط باتوجه به ماده  )13قانون رسيدگي به تخلفات اداري مي توانندکارکناني راکه پرونده آنان به هيئتهاي رسيدگي به
تخلفات اداري ارجاع مي شودحداکثربه مدت سه ماه آماده به خدم نمايند.
تبصره -3دستگاههاي اجرايي که مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري نمي باشند ملکفندبراساس قوانين ومقررات مربوط به خودباتخلفات
مندرج دراين مقررات برخوردنمايند.
تبصره -4درصورتي که بازرسان موروع بند ج ) ماده  )2اين آيين نامه مرتکب تخلفات بندهاي ماده  )1شوندباتقاراي انمال اشدمجازاتهاي
مذکوردرقانون رسيدگي به تخلفات اداري به هيئ هاي مزبوردرقانون رسيدگي به تخلفات اداري به هيئتهاي مزبور معرفي خواهندشد.
چنانجه تخلف ارتکابي بازرس ننوان يکي ازجرايم مندرج درقوانين جزائي رانيزداشته باشدپرونده آنان به ترتيب مقرردرماده  )19قانون
رسيدگي به تخلفات اداري به مراجع قضايي صالح ارجاع خواهدشد.
ماده  -6درموردتخلفات موروع بندهاي ماده  )1اين آيين نامه که واجدجنبه جزايي اس  ،خصوصاً بند ه) يا )  ،ج )  ،د)  ،ه ) اين
ماده ،هيئ رسيدگي به تخلفات اداري مکلف اس بارناي ماده  )19قانون رسيدگي به مراجع قضايي صالح نيزمنعکس نمايد.
ماده  -7درصورتي که اشخاص حقيقي وياحقوقي طر قراردادبادستگاههاي اجرايي مرتکب يکي ازانمال بندهاي ماده  )1آيين نامه
شونددستگاه ذيربط مجازبه نقدقراردادجديدبااشخاص يادشده به مدت پنج سال نمي باشدواين موروع بايددرشرايط معامالت
بااشخاص حقيقي وحقوقي درج گردد.
تبصره  -1دستگاه اجرايي مربوط موظف اس
کشورنيزانالم دارد.

مشخصات اشخاص حقيقي ياحقوقي موروع اين ماده رابه سازمان مديري

وبرنامه ريزي

تبصره -2درصورتي که اشخاص يادشده حداقل دوبارمرتکب تخلف مندرج دراين ماده گردندسازمان مديري وبرنامه ريزي کشورموظف اس
رمن انالم نام آنهابه کليه دستگاههاي اجرايي خودداري ازانجام معامله بااشخاص مزبورراجزء شرايط نمومي پيمان لحاظ نمايد.
ماده  -8شرايط انتخا بازرسان موروع بند ج ) ماده  )2اين آيين نامه به شرح زير مي باشد:
الف – بازرسان بايدازبين افرادامين  ،مطلع باحسن سابقه انتخا

شوند
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– صالحي بازرسان مي بايدبه تاييدواحدهاي ارزيابي نملکردوپاسخگويي به شکايات هردستگاه ياواحدهاي مشابه برسد.
ج -هماهنگي  ،آموزش ونظار ت برکاربازرسان به نهده دفترارزيابي ونملکردوپاسخگويي به شکايات دستگاه اس .
د -بازرسان موظفندسوگندنامه مخصوص راکه براي همين منظورتوسط سازمان مديري وبرنامه ريزي کشورتهيه مي گردد .امضاء نمايند.
ه -دستگاههاميتوانندحسب توانمنديهاوکارآيي وحجم مسئولي محوله وخدمات برجسته اي که توسط بازرسان انجام مي گرددبه استنادماده )6
قانون نظام هماهنگ پرداخ کارکنان دول تاميزان سي درصد  ) 30%مجموع حقوق وفوق العاده هاي مربوط به ننوان فوق العاده ويژه
بازرسان پرداخ نمايند.
فوق العاده يادشده غيرمستمراس ومشمول کسرکسوربازنشستگي نمي باشدوتازمانيکه مستخدم به ننوان بازرس انجام وظيفه مي
نمايدوگزارشهاي بازرسي آن واصل مي گردد با نظردستگاه ذيربط قابل پرداخ اس .
و -دستگاههامي توانندبه حداکثرچهل درصد  )40%ازبازرساني که خدمات برجسته اي براي پيگيري وکشف مواردتخلف انجام مي دهندتايکماه
حقوق ومزايانالوه برپاداش پايان سال درچارچو ماده  )41قانون استخدام کشوري واحکام مشابه به ننوان پاداش پرداخ نمايند.
ز -بازرسا ن باپيشنهادواحدهاي ارزيابي نملکردوپاسخگويي به شکايات  ،موروع بخشنامه شماره  1801/35665مورخ ،1382/3/4
وباتاييدمقامات مسئول منصو مي شوند .دفترمذکورمي تواندباحفظ پس ومسئوليتهاي مربوط وياباتغييرننوان پستهاي سازماني به پس
بازرس براي انجام وظايفبازرسياستفاده نمايد .درهرحال بازرسانازفوق العاده هاي ويژه بازرسي بهره مندخواهندشد.
ح -درواحدهاي استاني بازرسان باپيشنهادرؤساي سازمانهاي استاني يامديران کل استان و تاييدواحدهاي ارزيابي نملکردوپاسخگويي به شکايات
درمرکزمنصو مي شوند.
ط – بازرسان منصو ازطر استانداران نالوه براجراي مفاداين آيين نامه دراستانداريها ،نهده داربازرسي وانجام اين وظايف درسايرواحدهاي
استاني مي باشند.
ي – تعدادبازرسان هردستگاه نبايدازنيم درصد  ) 5%کل کارکنان تجاوزنمايد .براي مواردخاص باتاييدسازمان مديري و برنامه ريزي کشوراين
درصدقابل افزايش اس .
ماده  -9درصورتي که هريک ازکارکنان واحدهاي تح سرپرستي مديران  ،روساومسوالن سازمانهاي موروع اين آيين نامه يکي ازتخلفات
مندرج درماده  )1آيين نامه شوندبه مديران ومسؤالن براي باراول تذکرداده خواهدشدوبراي باردوم مدت شش ماه ازانتصا به
سمتهاي قيدشده محروم وبراي بارسوم تادوسال ازانتصا به پستهاي ومزبورممنوع خواهندنمود.
ماده  -10سازمان مديري وبرنامه ريزي کشورمکلف اس براساس روشهاي نظرسنجي ازمردم واربا رجوع  ،گزارشات بازرسان وسايرمنابع،
هرساله دستگاههاي مشمول اين آيين نامه راازنظردرجه سالم اداري وميزان شيوع رشوه  ،طبقه بندي  ،تجزيه وتحليل وسطح بندي
نمايد .ونتايج راهمراه با راهکارهاي اجرايي به رئيس وديگرمسوالن منعکس نمايد .کليه دستگاههاي مشمول اين آيين نامه براي انجام
مطلو اين ماده به همکاري باسازمان مديري وبرنامه ريزي کشورمي باشند.
ماده  -11سازمان مديري وبرنامه ريزي کشورموظف اس اقدامات الزم رابراي توجيه وپيگيري اجراي اين آيين نامه به نمل آورند.
ماده  -12دستگاههاي اجرايي موظفندبراي اجراي دقيق اين آيين نامه واحدهاوگروههايي ازکارکنان خودراکه بيشتردرمعرض درياف وپرداخ
رشوه مي باشنداولوي بندي نمايدونقاط آسيب پذيرراباجدي واولوي اصالح نمايد.
ماده  -13هرکدام ازدستگاهاي مشمول اين آيين نامه موظفندطي حکمي يکي ازمعاونين دستگاه راکه مسؤل اجراي طرح تکريم مردم وجلب
رراي اربا رجوع  ،موروع تصويب نامه شماره  /21619ت  026394ک.رح  1381/6/1مي باشندمسئول پيگيري  ،نظارت
واجراي اين آيين نامه نمايندوگزارشهاي مربوط راهرشش ماه يکبار به سازمان مديري وبرنامه ريزي کشورارائه دهند .سازمان يادشده
پس ازجمع بندي  ،گزارش دستگاههاي اجرايي راتهيه وبه رئيس جمهوروشورايعالي اداري تقديم مي کند.
تبصره  -1به منظورايجادهماهنگي بين واحدهاي ذ يربط درهردستگاه اجرايي  ،رفع موانع ومشکالت اجرايي  ،درياف گزارشات وپيگيري
مستمراجراي اين آيين نامه  ،کارگروهي بامسئولي معاون دستگاه دستگاه اجرايي موروع ماده  )13اين آيين نامه وبانضوي مسئول
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واحدارزيابي نملکردوپاسخگويي به شکايات دبيرکارگروه )  ،مسئول واحدبهبودسيستمهاوروشهاي اداري  ،مسئول واحدحراس  ،مسئول
هماهنگي هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري يارئيس هيئ بدوي درصورت تشکيل هيئ ) ويکي ازبازرسان تشکيل مي گردد.
تبصره -2واحدهاي حراس موظفندکه نتايج بازرسيهاواقدامات قانوني خودرادرخصوص اين تصويب نامه به کارگروه يادشده ارايه نمايند.
ماده  -14سازمان مديري ونرنامه ريزي کشور ،وزارت فرهنگ وارشاداسالمي  ،وزارت آموزش وپرورش  ،وزارت نلوم  ،تحقيقات وفناوري ،
وزارت بهداش  ،درمان وآموزش پزشکي وسازمان صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران مکلفنددرجه افزايش آگاهي نمومي مردم
ازقوانين ومقررات وفعاليتهاي انجام شده درجه اصالح روشهاي موردنمل وجلب مشارک مردم براي رفع معضالت موجود ،برنامه
ريزي واصالح برنامه هاي آموزشي معار اسالمي فرهنگ سازي ) براي دانش آموزان  ،دانشجويان  ،کارگزاران دول وکليه
افرادجامعه به منظورافزايش مهارتهاي رفتاري وتغييرگرايش ونگرش ذهني وايجادبسترهاي مناسب فرهنگ فسادستيزي اقدامات الزم را
انجام دهند .دستگاههاي يادشده مکلف به همکاري باسازمان مديري وبرنامه ريزي کشورمي باشند.
ماده -15مسئولي پيگيري اين آيين نامه برنهده دبيرخانه ستادارتقاء سالم نظام اداري ومقابله بافسادخواهدبود .دبيرخانه يادشده گزارشي
ازپيشرف کاربه رئيس جمهوروستادارايه خواهدنمود.
ماده -16کليه دستگاه هاي مذکوردرماده  4)160قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماني وفرهنگي جمهوري اسالمي ايران – مصو
 -1383ونيروي انتظامي وکارکنان قوه قضائيه – بانکهاوبيمه هاي دولتي ،نهادهاي نمومي غيردولتي وشهرداريها مشمول اين آيين
نامه ميباشند.

 - 4ماده  160ـ كليه وزارتخانهها ،مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده (« )4قانون محاسباتعمومي كشور ،مصـو  »1366/6/1و سـارر شـركتها ي كـه بـي

از پنجـاه

درصد ()50%سرماره و سهام آنها منفرداً را مشتركاً به وزارتخانهها ،مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي ،بهاستثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه قانوني ،تعلق داشـته
باشند و همچنين شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها ،مستلزم ذكر را تصررح نام اسـ  ،ازجملـه  :شـرك
وابسته به وزارتنف

ملـي نفـ

ارـران و شـركتهاي تابعـه

و شركتهاي تابعه آنها ،سازمان گسترش و نوسازي صنارع ارران و شركتهاي تابعه ،سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنارع معدني ارـران و شـركتهاي تابعـه

در موارد مربوط ،مشمول مقررات ارن قانون ميباشند.

24

قانون رسيدگی به تخلفات اداری کارمندان
قانون ممنوعيت تصدی بيش از يك شغل

ماده واحده  -با توجه به اصل 5141قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران هر شخص ميتواند تنها يک شغل دولتي را نهدهدار شود.
تبصره  - 1سم هاي آموزشي در دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي از اين حکم مستثني ميباشند.
تبصره  - 2منظور از شغل نبارت اس از وظايف مستمر مربوط به پس ثاب سازماني ،يا شغل و يا پستي که به طور تمام وق انجام ميشود.
تبصره  - 3شرک و نضوي در شوراهاي نالي ،مجامع نمومي ،هيأتهاي مديره و شوراهاي مؤسسات و شرک هاي دولتي که به
ننواننمايندگان قانوني سهام دول و به موجب قانون و يا در ارتباط با وظايف و مسئولي هاي پس و يا شغل سازماني صورت ميگيرد شغل
ديگر محسو نميگردد لکن پرداخ يا درياف حقوق باب شرک و يا نضوي در موارد فوق ممنوع خواهد بود.
تبصره  - 4تصدي هر نوع شغل دولتي ديگر در مؤسساتي که تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دول و يا مؤسسات نمومي اس و
نمايندگي مجلس شوراي اسالمي ،وکال دادگستري ،مشاوره حقوقي و رياس و مديري نامل يا نضوي در هيأت مديره انواع شرک هاي
خصوصي جزشرک هاي تعاوني ادارات و مؤسسات براي کارکنان دول ممنوع اس .
تبصره  - 5متخلف از اين قانون به انفصال خدم موق از  6ماه تا يکسال محکوم ميگردد و وجوه دريافتي از مشاغلي که در يک زمان
تصدي آنرا داشته اس به جز حقوق و مزاياي شغل اصلي وي مسترد ميگردد .در صورت تکرار در مرتبه دوم ،نالوه بر استرداد وجوه موروع
اين تبصره بهانفصال دائم از مشاغل محکوم ميگردد.
تبصره  - 6آمر و صادرکننده احکام در صورت اطالع به نصف مجازات مذکور در صدر تبصره محکوم ميگردند.
تبصره  - 7مسئولين ذيحسابي و واحدهاي مالي دستگاههاي دولتي در صورت پرداخ حقوق و مزايا باب شغل ديگر ،در صورت مطلع بودن
ازشغل دوم به انفصال خدم موق بين  3تا  6ماه محکوم خواهند گرديد.
تبصره  - 8افرادي که مستقيماً از سوي مقام معظم رهبري به سم هائي در دستگاههاي مختلف منصو ميگردند از شمول مفاد اين
قانونمستثني خواهند بود.
تبصره  - 9کليه سازمانها ،نهادها و ارگانهائي که به نحوي از بودجه نمومي استفاده مينمايند و شرک ها و مؤسسات دولتي و وابسته به
دول و مؤسساتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام اس مشمول اين قانون ميباشند.
قانون فوق مشتمل بر م اده واحده و نه تبصره در جلسه روز يکشنبه يازدهم دي ماه يک هزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسالمي
تصويب ودر تاريخ 1373/10/14به تأييد شوراي نگبهان رسيده اس .
رئيس مجلس شوراي اسالمي  -نلياکبر ناطق نوري

 - 5اصل يكصد و چهل و يكم141 -

رريس جمهور ،معاونان رريس جمهور ،وزرران و كارمندان دول
سرماره آن متعلق به دول

را موسسات عمومي اس

نمي توانند بي

از رك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل درگر در موسساتي كه تمام را قسـمتي از

و نمارندگي مجلس شوراي اسالمي و وكاالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رراس و مـدررت عامـل رـا عيـور

هيات مدرره انواع مختلف شركتهاي خصوصي  ،جز شركتهاي تعاوني ادارات و موسسات براي آنان ممنوع اس
حكم مستثني اس .

در

 .سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و موسسات تحقيقاتي از ارـن

