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 یبه تخلفات ادار یدگيرس قانون

 

  فيو حدود وظا التياول: تشک فصل

باه   يدگيرسا  أتيا تحا  نناوان  ه   ييهاا  أتيقانون ه نيمشمول ا ياز دستگاه ها کيدر هر  يبه تخلفات ادار يدگيبه منظور رس -1 ماده
 .باشدينظر م ديو تجد يبدو يها أتيمزبور شامل ه يها أتيه .شدخواهد ليکارمندان( تشک يتخلفات ادار

رس  آن ها به قانون که فه نيمشمول ا ياز دستگاه ها يتعداد زيو ن يسازمان مستقل دولت اينظر در مرکز وزارتخانه  ديتجد أتيه -1 تبصره
  .بودخواهد ييهاشعبه يشود و در صورت لزوم دارايم ليتشک د،يخواهد رس رانيوز أتيه بيتصو

 ليتشاک  ديا نما جاا  ياز اساتان هاا کاه رارورت ا     ينظر در مرکز برخا  ديتجد أتيه کينظارت  ينال أتيه صيدر صورت تشخ -2 تبصره
 .گردديم

مقام  نيباالتر اي ريکم وزباشد که با حيالبدل م يدو نضو نل اي کيو  ينضو اصل 3 ينظر دارا ديو تجد يبدو يها أتياز ه کيهر  -2 ماده
شوند و انتخا  مجدد آناان  يسال منصو  م 3مدت  يبرا کيموروع تبصره ماده  يهادستگاه ريمربوط و سا يسازمان مستقل دولت

   .بالمانع اس 
  .نمودخواهند فهيآنان انجام وظ يالبدل به جا ينل يانضا ياصل يانضا ا يدر غ -1 تبصره
 ر هماان دساتگاه  نظديا تجد أتيا توانند هم زمان نضو ه يدستگاه نم کي يبدو يهاأتيالبدل ه يو نل ياصل ياز انضا کي چيه -2 تبصره

 .ندياند شرک  نماداده يبه آن رأ يبدو يدگيکه در هنگام رس ييهانظر پرونده ديتوانند در تجديمذکور نم يانضا نيباشند، هم چن
 

موراوع   يهاهستگاد ريو سا يمقام سازمان مستقل دولت نيباالتر اي ريوز شنهادينظر با پ ديو تجد يبدو يها أتيه يانضا يبر کنار -3 ماده
  .رديگينظارت صورت م ينال أتيه بيو تصو 1ماده  1تبصره 

اباال،،   خيتاار  ظر نباشد ازنديکه قابل تجد ياس  و آراء صادره در صورت يبدو أتيکارمندان با ه يبه تخلفات ادار يدگيرس  يصالح -4 ماده
درخواسا    يباال، رأ ا خيروز از تاار  30اه کارمناد ظار    نظر باشاد هار گا   ديکه قابل تجد ييدر مورد آرا .و الزم االجرا اس  يقطع
   . م االجرا اسو الز يابال، قطع خينظر از تارديتجد أتيه يآرا .اس  يدگينظر مکلف به رسديتجد أتيه د،ينظر نماديتجد

 يما   يادر شده قطعص يرأ دينظر ننما دينظر باشد و متهم ظر  مهل  مقرر درخواس  تجد ديقابل تجد يبدو أتيه يهر گاه رأ -1 تبصره
  .شده الزم االجرا اس  اديمهل   يانقضا خيو از تار ابدي

تجااوز   دينبا روز 30ن از و ابال، آ يصدور رأ نيو در هر صورت فاصله ب ديآيبه نمل م يمدن يدادرس نيطبق قانون آئ يابال، رأ -2 تبصره
  .کند

اساتفاده   قيا ناد گاروه تحق  چ اي کيتوانند از  يها م أتياطالنات و مدارک ه ليمو تک هيو ته ليدال يدر جمع آور عيبه منظور تسر -5 ماده
  .شوديخص مقانون مش نيا يينامه اجرا نيدر آئ ق،يتحق يهادر گروه  ينضو طيتعداد انضا و شرا ف،يشرح وظا .ندينما

 تقاا يتوانناد در تحق ينما  قيا گاروه تحق  کي بوده و گريد کينظر مستقل از ديو تجد يبدو يها أتياز ه کيهر  قيتحق يگروه ها -تبصره
  .دينما قيپرونده اقدام به تحق کينظر ديو تجد يمربوط به مراحل بدو

 يمهاور جعهاد باه نظاام    تاسالم و نمل به احکام آن و انتقااد و   نيمب نيبه د نيبر تدنظر نالوه ديو تجد يبدو يهاأتيه يانضا -6 ماده
 باشند:  ريز طيشرا يدارا ديبا ه،يفق  يو اصل وال رانيا ياسالم

  هلأت -1
 سال سن  30حداقل  -2
 معادل آن  اي پلميفوق د يليحداقل مدرک تحص -3

  .نظارت بال مانع اس  ينال أتيه ديحسب مورد با تائ پلميداشتن مدرک د ييدر موارد استثنا -1 تبصره
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 و يبادو  يهاا  أتيا ه ياصال  يباشاد و حاداقل دو نفار از انضاا    داشته   ينضو يحقوق لينفر آشنا به مسا کي ديبا أتيدر هر ه -2 تبصره
صاو   نسام  م  نيا باه ا  دارناد،  يوزارت خانه که حداقل پنج سال سابقه کاار دولتا   ايکارکنان همان سازمان  نياز ب دينظر باديتجد
  .شونديم

 ند کرد: شرک  نخواه يو صدور رأ يدگيدر رس رينظر در موارد زديتجد اي يبدو يهاأتيه يانضا -7 ماده
  .تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد يسبب اي يبا متهم قراب  نسب أتينضو ه -الف
  .باشد نفعيطرح شده ذ يدر دنوا ايداشته  ييجزا اي يحقوق يبا متهم دنوا أتينضو ه - 

 

 ی: تخلفات اداردوم فصل

 اس :  ريبه قرار ز يتخلفات ادار -8 ماده
  يادار اي يشغلانمال و رفتار خال  شئون  -1
 و مقررات مربوط  نينقض قوان -2
  .ليآن ها بدون دل يدر انجام امور قانون ريتاخ ايانجام ندادن  ايدر اربا  رجوع  يتيناررا جاديا -3
    يثيتهم  و افترا، هتک ح جاديا -4
  ياخاذ -5
 اختالس   -6
  .ررات نسب  به اشخاصو مق نيقوان يدر اجرا يادار ريروابط غ ايانمال غرض  اي ضيتبع -7
  يترک خدم  در خالل سانات موظف ادار -8
  .تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز ايورود به محل خدم   ريتکرار در تأخ -9

  يخسارات به اموال دولت راديا ،يتسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولت -10
  ياسرار و اسناد محرمانه ادار يافشا -11
  گانهيمجاز با اتباع ب ريتماس غارتباط و  -12
   يادار فيباالتر در حدود وظا يمقام ها يدستور ها ياز اجرا يچيسرپ -13
 محول شده  فيدر انجام وظا يسهل انگار اي يکم کار -14
 در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تح  امر  رانيرؤسا و مد يسهل انگار -15
  يامور ادارگزارش خال  واقع در  اي يارائه گواه -16
  .ودش يم يتلق يارکه در نر  رشوه خو ياخذ هر گونه مال ايشده  نييو مقررات تع نياز آن چه در قوان ريغ يگرفتن وجوه -17
  .ارنددآن را  اف يکه حق در يمدارک به اشخاص مياز تسل يخوددار ايآن را ندارند  اف يکه حق در يمدارک به اشخاص ميتسل -18
  ير اوقات مقرر ادارخدم  د ليتعط -19
   ينکردن حجا  اسالم  يرنا -20
  ياسالم رينکردن شئون و شعا  يرنا -21
 و فروش مواد مخدر  ديو خر عيحمل، توز ،ياختفاء، نگهدار -22
 به مواد مخدر  اديانت اياستعمال  -23
   يقاتيو تحق يآموزش يسم  ها يبه استثنا گريد يداشتن شغل دولت -24
  يو امکانات و اموال دولت يشغل  يموقع ايمجاز از شئون  ريفاده غهر نوع است -25
  يدولت اي يمخدوش نمودن و دس  بردن در اسناد و اوراق رسم ايجعل  -26
 آن ها  ضيتعو اي يسؤاالت امتحان يافشا ،يدس  بردن در سؤاالت، اوراق، مدارک و دفاتر امتحان -27
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  بر خال  روابط ازيامت ايدادن نمره  -28
  يمتوال ايموجه به صورت متناو   ريغ ب يغ -29
  يادار  يسوء استفاده از مقام و موقع -30
  يوندون مجوز قانمعدوم کردن آن ها و استراق سمع ب اي يباز کردن پاک  ها و محموالت پست اي ياختفاء، بازرس ف،يتوق -31
انمال فشار  و يموال دولتاخسارت به  جاديو ا يکم کار اي يه کارشکنب گرانيد کيتحر ايوادار ساختن  ،يپراکن عهيو شا يکار شکن -32
  يقانون ريمقاصد غ ليتحص يبرا يفرد يها
ل فشاار  و انماا  ينونقاا  ريتحصن، انتصا  و تظاهرات غ ييبه بر پا کيتحر اي ،يقانون ريشرک  در تحصن، انتصا  و تظاهرات غ -33
  يقانون ريمقاصد غ ليتحص يبرا يگروه يها
 اند ه از نظر اسالم مردود شناخته شدهراله ک ياز فرقه ها يکيدر   ينضو -34
  يدادن گزارش رد مردم اي  يو داشتن فعال يمنبع خبر ايبا ساواک منحله به ننوان مأمور  يهمکار -35
 ها نآبه نفع   يعالو ف يطرفدار اياس   ياله انياد يبر نف ياساس نامه آن ها مبتن ايمرام نامه  ييدر سازمان ها  ينضو -36
 ها به نفع آن  يو فعال يطر  دار ايمحار   يدر گروه ها  ينضو -37
 يفراما سونر التيدر تشک  ينضو -38

 

 ها سوم: مجازات فصل

 نبارتند از:  بيبه ترت يادار هاتيتنب -9 ماده
   يبدون درج در پرونده استخدام ياخطار کتب -الف
  يونده استخدامبا درج در پر يکتب خيتوب - 
 سال  کيماه تا  کيسوم از  کيمشابه حداکثر تا  نينناو ايکسر حقوق و فوق العاده شغل  -ج
 سل  کيماه تا  کيانفصال موق  از  -د
 تا پنج سال  کيخدم  به مدت  ييايمحل جغراف رييتغ -ه
 نون قا نيشمول ام يو دستگاه ها يدولت يادر دستگاه ه يتيريحساس و مد ياز انتصا  به پس  ها  يمحروم ايتنزل مقام و  -و
 دو سال  اي کيدو گروه به مدت  اي کي يدر انطا قيتعو ايدو گروه و  اي کيتنزل  -ز
ساال ساابقه خادم      25زن و کمتر از  نيدر مورد مستخدم يسال سابقه خدم  دولت 20خدم  در صورت داشتن کمتر از  ديباز خر -ح
صاادر کنناده    أتيا ه صيمربوط در قبال هر سال خدم  به تشخ يروز حقوق مبنا 45تا  30پرداخ   مرد با نيدر مورد مستخدم يدولت
  يرأ
 يابقه خدم  دولتسال س 25از  شيزن و ب نيمستخدم يبرا يسال سابقه خدم  دولت س ياز ب شيدر صورت داشتن ب يباز نشستگ -ط
 دو گروه  اي کي ليبا تقل يمرد بر اساس سنوات خدم  دولت نيمستخدم يبرا
 اخراج از دستگاه متبوع  -ي
 قانون  نيمشمول ا يو دستگاه ها يانفصال دائم از خدمات دولت -ک

بااز   دم  در هنگاام خو فوق العاده شغل مستخدمان موروع بند ط در سه سال آخر  قيدر احتسا  معدل خالص حقوق، تفاوت تطب -1 تبصره
  رديگ يگروه( مالک محاسبه قرار م تا دو کي پس از تنزل  ديحقوق گروه جد ،ينشستگ

محکاوم شاده    يديباز خر ايج اخرا م،يقانون به انفصال دا نيا يکه در اجرا ي سهم کارمند( کارمندان مهيحق ب اي يکسور بازنشستگ -2 تبصره
 يايا زاوق و محقا  ،ياستفاده نشده آناان و در ماورد محکوماان باه بازنشساتگ      ياستحقاق يمرخص يايحقوق و مزا زيشوند و ن يم اي

از  يونمقاررات قاان   يکاه در گذشاته در اجارا    يکارمندان مهيحق ب اي يکسور باز نشستگ نينشده، هم چن هاستفاد ياستحقاق يمرخص
  .اند، قابل پرداخ  اس  دهيمتبوع خود اخراج گرد يدستگاه دولت
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 يداراناان باه تخلاف    آ يقاانون هساتند و رأ   نيشمول ام ياز دستگاه ها کيدول  در هر  ندهينظر، نماديتجد اي يبدو يهاأتيه -3 تبصره
اسا ،   ياساالم  يهاا که موراوع قاانون مجاازات    ييهااثبات جرم يمعتبر اس  و به معن يادار يهاکارمند تنها در محدوده مجازات

  .س ين
از  يکا يرفاً صورد هر پرونده لفات، در متخ اياتهامات منتسب به کارمند، در صورت احراز تخلف  ايبه اتهام  يدگيها پس از رسأتيه – 4تبصره

  .نمودقانون را انمال خواهند نيموروع ا يمجازات ها
  .ر هستندنظ ديتجد يها أتينظر در ه ديقانون قابل تجد نيا 9ک ماده  -ي -ط -ح -ه -د يبند ها يفقط مجازات ا -10 ماده
 يازسا و پااک   يبااز سااز   يهاا أتيه اي يبه تخلفات ادار يدگيرس يها أتيه يبا رأ اي ييکه با حکم مراجع قضا يکارمندان يبرا -11 ماده

سال  50ابقه خدم  و سال س 15از  شيشوند، در صورت داشتن بيم ايشده  ياز خدمات دولت ميانفصال دا ايسابق محکوم به اخراج 
ن از کاه مبلاآ آ   ماهاناه  يمقارر  خانواده آنان ش يمع يمربوط برا يبه تخلفات ادار يدگينظر رسديجدت يهاأتيه صيسن به تشخ

شاود   ياخ  مه مربوط پردمؤسس اياز محل انتبار وزارت خانه  يمقرر نيا .گردد يحداقل حقوق کارمندان دول  تجاوز نکند برقرار م
  .س قانون ا نيا يينامه اجرا نياجرا و مدت آن طبق آئ يچگونگ .شوديمزبور قطع م أتيه صيو در صورت رفع ررورت به تشخ

 1ماده  1 موروع تبصره يهادستگاه ريو سا يمستقل دولت يسازمان ها يمقام اجرائ نيوزراء، باالتر ،ياسالم يمجلس شورا سيرئ -12 دهما
 يهاا أتيا بدون مراجعه به ه قانون را راساً و نيا 9د ماده  -ج -  -الف يبند ها يتوانند مجازات هايقانون و شهردار تهران م نيا
را به معاونان    و ج -الف يهاپبند يهاانمال مجازات اراتيو اخت نديدر مورد کارمندان متخلف انمال نما يادار اتبه تخلف يدگيرس

ط مقاما  و  مجازات توس در صورت انمال .کنند ضيکل تفو رانيها و مددانشگاه يالف و   را به استان داران، رؤسا يهاخود و بند
 و موافقا   صيخمجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگار باا تشا    يو صدور رأ يدگيرسنظر حق  ديتجد يهاأتياشخاص مزبور ه

  .خود آن مقامات و اشخاص يکتب
 رياسا و  يمساتقل دولتا   يهاا مقاام ساازمان   نيباالتر ،ياسالم يمجلس شورا سيرئ ر،يوز ضيمعاونان آنان در صورت تفو ايوزراء  -13 ماده

و  يهاا و مراکاز مساتقل آماوزش ناال     دانشگاه ينون، شهردار تهران، استانداران و رؤساقا نيا 1ماده  1موروع تبصره  يهادستگاه
مااه   3ر به مدت ود را حداکثش يم ايارجاع شده  يدگيرس يهاأتيرا که پرونده آنان به ه يتوانند کارمندانيو معاونان آن م يقاتيتحق

  .نديآماده به خدم  نما
 يکشاور  انون استخدامقنشده اس ، بر اساس مفاد  ينيب شيها پآن يبه خدم  در مقررات استخدام يکه آمادگ يدر مورد مؤسسات -1 تبصره

   .شدرفتار خواهد
 يان آماادگ مشاابه دور  نيوننا ايشغل  يايمزا ايفوق العاده شغل  ديبرائ  حاصل نما يها أتيدر ه يدگيچنانچه کارمند پس از رس -2 تبصره

  .شود يدوران پرداخ  م نيقبل از ا يايحقوق و مزا نيبه خدم  بر اساس آخر
نناد و  ک يدگيان رسا کارمناد  يبه خدم ، باه پروناده اتهاام    يموکلفند در مدت آمادگ يبه تخلفات ادار يدگيرس يبدو يها أتيه -3 تبصره

ود مادت  شا  ظر ارجااع ن ديتجد أتيبه ه يپژوهش يدگيکه در مدت مذکور پرونده جه  رس يو در صورت نديالزم را اتخاذ نما ميتصم
ده دت مزباور باه پرونا   ما  انينظر موظف اس  حداکثر تا پا ديتجد أتيخواهد بود و ه ديگر قابل تمديماه د 3 يبه خدم  برا يآمادگ
  .گردد يدم  لغو مبه خ يحکم آمادگ يدگيرس يها أتيه يدر هر حال با صدور حکم قطع .ديالزم را صادر نما يکرده رأ يدگيرس

ورد باه  باشاد، ما   يشناسا نظر مساتلزم اساتفاده از نظار کار    ديو تجد يبدو يها أتيه صيبه اتهام کارمند به تشخ يدگيهر گاه رس -14 ماده
  .شود يارجاع م يکارشناس

 يه ولا مطارح باود   يسااز  باز اي يپاک ساز يها أتيدر ه يپس از باز نشستگ ايپرونده آن دسته از مستخدمان باز نشسته که قبل  -15 ماده
 نيمچنا ض شاده اسا ، ه  نقا  يندال  ادار وانيکه در د ييآرا اي افتهين  يصادر شده قطع يآرا اياس   دهينگرد يأمنجر به صدور ر

 يدگيرس يمثبته، برا در صورت وجود مدارک 8ماده  38و  37، 36، 35، 34 يموارد مندرج در بندها هپرونده بازنشستگان متهم ب
  .دمال خواهد شقانون حسب مورد ان نيمطرح در ا يمطرح و مجازات ها يبه تخلفات ادار يدگيرس يها تٱيدر ه يٱو صدور ر

نان پرونده آ  ،يدن در نضوبو يبازنشسته شده اند در صورت باق يقانون که بر اساس قانون پاکساز نيا 8ماده  34افراد موروع بند  -تبصره
  .شود يم صادر يٱقانون ر نيمطرح و بر اساس ا يبه تخلفات ادار يدگيرس يها تٱيدر ه
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فاظ  و رماز  ح ريدوا يؤسارکل حفاظ ،  رانيدر مراکز استان ها، مد زيحز  رستاخ رانيسابق، دب ميرژ نيمجلس ندگانيوزراء و نما -16 ماده
 يانساان  يرويا ن يبازسااز  ايا  يپااک سااز   يهاا  أتيا که توسط ه يفراماسونر التيتشک يو انضا 1342و محرمانه بعد از خرداد 

بسته به دول  و وا يدولت ياهقرار نگرفته اس  از خدم  در دستگاه  يدگيآنان تا کنون مورد رس پرونده اياند  تهافين يقطع  يمحکوم
  .شود يآنان قطع م يشوند و حقوق بازنشستگ يمنفصل م ميها به صورت دا يو شهردار

 وانيا د يو رؤساا  مستشاران  ،يمستقل دولتا  يشرک  ها و سازمان ها ينامل و رؤسا رانيمد ،يکل بانک مرکز سيرئ ر،ينخس  وز معاونان
د باه  ذشته مؤثر بوده انا گ ميرژ ميثاب  شود که در تحک يبه تخلفات ادار يدگيرس يها أتيکه در ه يدر صورت 1342محاسبات بعد از خرداد 

قانون محکوم باه   نيطبق ا وردحسب م 1342سابق بعد از خرداد  ميرژ يسفرا و استان داران و معاونان وزرا .شد واهندمحکوم خ ميانفصال دا
از  شيت آن جارم با  کاه مجاازا   يقاانون در صاورت   نيا مصارح در ا  مياز جرا يکي يکيخواهند شد و در صورت ارتکا   يبازنشستگ اي ديبازخر

  .ن قانون محکوم خواهند شديباشد، به آن مجازات طبق ا يبازنشستگ

صادر شاده   اي ن صادر نشدهدر مورد آنا يقطع يگذشته متهم بوده و تا کنون رأ ميرژ ميکه به تحک يدر خصوص آن دسته از کارمندان -تبصره
انون را قا  نيا رر در امق ياز مجازات ها يکيحسب مورد  يدگيتوانند پس از رس يها م أتينقض شده اس ، ه يندال  ادار وانيدر د

  .نديمادر مورد آنان انمال ن
 ياها و ساازمان   يمانقاال  اساال   يو نهااد هاا   يمستقل دولتا  يمقام سازمان ها نيالتربا ايوزراء  ،ياسالم يمجلس شورا سيرئ -17 ماده

را  يارمندانتونند ک يگاه ها مدانش يقانون، شهردار تهران، شهرداران مراکز استان ها، استانداران و رؤسا نيا 1ماده  1موروع تبصره 
دساتگاه   اي  وزارت خانه در محل خدم  حارر نشده اند، از خدمماه متناو  در سال بدون نذر موجه  4 اي يمتوالماه  2از  شيکه ب

  .نديمتبوع اخراج نما
 ايا  ريا وجاه باوده اسا ، وز   مشود که ناذر او   يماه پس از ابال، حکم دستگاه متبوع خود مدن 3شده حداکثر تا  اديهر گاه کارمند  -1 تبصره

  .دنيرجاع نماانظر مربوط  ديتجد أتينظر به ه ديه  تجدرا ج يمقام دستگاه متبوع کارمند موظف اس  پرونده و نيباالتر
صاورت از   نيا ا ريا ج، در غاخارا  خيبرائ  از تار ايحکم اخراج  دياس  و در صورت تائ يآن قطع يبوده و رأ يدگينظر مکلف به رسديتجد تيأه
   .ابال،، الزم االجرا اس  خيتار

تغال آناان  و نادم اشا   ب يشوند، مدت غ يبه کار بازگش  داده م ليکه به هر دل ماده نيدر مورد آن دسته از مستخدمان موروع ا -2 تبصره
  .بدون حقوق آنان منظور خواهد شد اي ياستعالج ،ياستحقاق يحسب مورد جزو مرخص

 ين بازسااز قبال از قاانو   يياجرا يدار دستگاه ها  يکارمندان توسط مقامات صالح ايانفصال کارمند  ايکه حکم اخراج  يدر موارد -3 تبصره
  .شوند يمحسو  م ياحکام قطع نياس ، ا دهيصادر گرد يانسان يروين

 

 مقررات  ريچهارم: سا فصل

انک ها و بها و  يهردارشو  يمينف  و گاز و پتروش يمل يشرک  ها ،يدولت يوزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرک  ها هيکل -18 ماده
ا از ها ز بودجاه آن  ا يقسامت  ايا که تمام  يبر آن ها مستلزم ذکر نام اس  و مؤسسات که شمول قانون يدولت يمؤسسات و شرک  ها

هستند،  قانون نيت امشمول مقررا يانقال  اسالم يو نهاد ها ياسالم يکارکنان مجلس شورا زيو ن ودش يم نيمٱت يبودجه نموم
شگاه هاا و  دان ينلم يها أتيه يقضات، انضا ،يامانتظ يها رويارتش و ن انينظام ريمسلح و غ يها رويمشموالن قانون استخدام ن

  .واهند بودخخارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود  نونقا نيو مشموالن قانون کار از شمول ا يمؤسسات آموزش نال
مکلاف اسا     يات اداره تخلفب يدگيرس أتيداشته باشد ه زيرا ن ييجزا نيمندرج در قوان مياز جرا يکيهر گاه تخلف کارمند ننوان  -19 ماده

الح ارساال  صا  ييرجع قضابه اصل جرم به م يدگيرس يو مراتب را برا ديصادر نما يقانون يو رأ يدگيقانون به تخلف رس نيمطابق ا
رائا  باشاد   ببار   يمبن ييمراجع قضا ميچنانچه تصم .نخواهد بود يادار يمجازات ها يمانع اجرا ييمراجع قضا ميهرگونه تصم .دارد
  .دينما يقانون اقدام م نيا 24طبق ماده  يبه تخلفات ادار يگديرس أتيه
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مطارح و   يداربه تخلفات ا يدگيرس يها أتيسابق و ه يو بازساز يپاکساز يها أتيکه پرونده آنان در ه يبه آن دسته از کارمندان -20 ماده
ات تخلفا  يدگيرسا  يهاا  أتيا در ه ،يل  ادارنادا  وانيصادر شده در د ينقض رأ اي يرأ افتنين  يقاطع اي يندم صدور رأ ليبه دل
پسا    نيذ آخار شتغال به ماخا ننوان مشابه دوران ندم ا ايحقوق مبنا  دهيقرار گرفته و منجر به برائ  آنان گرد يدگيمورد رس يادار

دم اشاتغال  نا  رائا  دوران و در صورت نادم ب  .ديآن را به نهده داشته اند پرداخ  خواهد گرد يدوران، تصد نيکه قبل از ا يسازمان
  .شود ينمل م يقانون استخدام کشور 124ماده « د»شود و طبق بند  يشاغالن جزو سابقه خدم  آنان محسو  نم

ق دت گذشاته حقاو  ما شود و در صورت ندم برائ  نسب  به  يپرداخ  م يدر مورد بازنشستگان در صورت برائ  حقوق بازنشستگ -1 تبصره
   .شوديپرداخ  نم

 يل از اجارا و قبا  يک سااز پا يمهل  قانون يکه بعد از انقضا ياز خدم  در مورد متهمان يبه خدم  و برکنار يکام آمادگاح هيکل -2 تبصره
ن چه به ننوان آاز  ريغ  ،يداشته و در صورت محکوم يانتبار قانون دهيصادر گرد ييتوسط مقامات اجرا يانسان يروين يقانون بازساز
 يوق آماادگ ه التفاوت حقبه آنان تعلق نخواهد گرف ، در صورت برائ  ما ب يگريه اند، حقوق دداشت اف يدر خدم به  يحقوق آمادگ

  .متعلق به آنان، پرداخ  خواهد شد يبه خدم  و حقوق مبنا
 کيا اکثر تتواند حد ي، مانتراض داشته باشد يبه تخلفات ادار يدگيرس يها أتيصادره توسط ه يکه متهم به آراء قطع يدر صورت -21 ماده

  .خواهد بودن وانيدر د يدگيقابل رس يصورت رأ نيا ريدر غ دينما  يشکا يندال  ادار وانيبه د يماه پس از ابال، رأ
  .خواهد بود يها به صورت شکل أتيبه آراء ه يندال  ادار وانيد يدگيرس -1 تبصره
 خيا تاار تا و  دهيرسا  يطعق  يبه محکوم يانسان يروين يساز پاک اي يبازساز يها أتيه يکه بر اساس آرا يآن دسته از کارمندان -2 تبصره

  .ندارند  يحق شکا گرياند، دنکرده ميتسل  يشکا يندال  ادار وانيبه د 2/7/1365
تخلفات  به يدگيرس ياه أتيدر کار ه يهماهنگ جاديا يمشمول و برا يقانون در دستگاه ها نيا يبه منظور نظارت بر حسن اجرا -22 ماده

 هيضاائ ققوه  سيرئ ندهينفر نما کي  يکشور و نضو يو استخدام يکل سازمان امور ادار ريدب اس يبه ر« نظارت ينال أتيه» يادار
شاهده موارد مبور در صورت مز أتيه .شود يم ليتشک يمستقل دولت يمقام سازمان ها نيباالتر ايوزراء و  ندگانينما نينفر از ب 3و 
ر صاورت  درا ابطاال و   آن هاا  ماتياز تصم يبعض ايمزبور، تمام  ينظر دستگاه ها ديتجد اي يدوب يها أتياز ه کيهر  ياز سو ريز

 هيا لد در ماورد ک توانا  ينظاارت ما   يناال  أتيه .دينما يأت مربوط را منحل ميها، ه أتياز ه کيدر کار هر  يسهل انگار صيتشخ
  .دينما ميو اتخاذ تصم يبررسشود  يم ايقانون و مقررات مشابه صادر شده  نيا يکه در اجرا ياحکام

  .و مقررات مشابه يبه تخلفات ادار يدگيقانون رس  يندم رنا -الف
  .و مقررات مشابه يبه تخلفات ادار يدگيقانون رس يدر اجرا ضيانمال تبع - 
  .يبه تخلفات ادار يدگيدر امر رس يکم کار -ج

  .دهد صيتشخ يررور يبنا به مصالح أتيکه ه گريموارد د -د

 يدگيسا شاود ر  يم نيينظارت تع ينال أتيکه از طر  ه يأتيتوسط ه يبه تخلفات ادار يدگيرس يها أتيانضاء ه يتخلفات ادار -1 تبصره
   .خواهد شد

ر تحا   ماذکو  يهاا  أتيا ه يتوان در رابطه با آراء صادره از ساو  يرا نم يبه تخلفات ادار يدگيرس يها أتياز انضاء ه کي چيه -2 تبصره
 قرارداد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه  ييقضا بيتعق

نان متخلف را د تخلف، کارکمشمول انزام نموده و در صورت مشاهده موار يرا به دستگاه ها يتواند بازرسان ينظارت م ينال أتيه -3 تبصره
  .دينما يمعرف يبه تخلفات ادار يدگيرس يها أتيبه پرونده آنان به ه يدگيجه  رس

خادم ،   يديباز خر يها به مجازات يبه تخلفات ادار يدگيرس يها أتيه يقطع يمعتادان به مواد مخدر که بر اساس آرا در مورد -4 تبصره
مااه از   6 در مادت  ادينتاشوند در صورت ترک  يم ايمحکوم شده  ياز خدمات دولت ميگروه، اخراج و انفصال دا ليبا تقل يبازنشستگ

  .شود يرجاع منظارت ا ينال أتيقانون به ه نيا 24نظر، موروع بر اساس ماده  ديتجد أتيه صيبه تشخ ،يابال، رأ خيتار
ه باا توجاه با    يارنادال  اد  وانيا نقض شده توساط د  يآرا اي يبدو يها تٱيه يقطع ريغ ينسب  به آرا دتريانمال مجازات شد -23 ماده

  .جوانب امر بالمانع اس  هيمجدد با توجه به کل يدگيپس از رس ديمستندات جد
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که مفااد   دهد صيراء تشخآ  يبه اکثر أتيکه ه يصرفاً در موارد يبه تخلفات ادار يدگيرس يها أتيه يقطع يآرا رييتغ اياصالح  -24 ماده
صاوص  نظارت در خ ينال أتيه دييٱباشد پس از ت ي( مخدوش ميماهو اي ي به لحاظ شکل يقانون نيحکم صادر شده از لحاظ مواز

  .اس  ريمورد امکان پذ
ناوان در  نبه هار   فهيوظ نشده باشد، انجام ينيب شيپ يپس  سازمان يبه تخلفات ادار يدگيرس يها أتيدر ه  ينضو يهر گاه برا -25 ماده

  .شود يمحسو  نم يدو پس  سازمان يها، تصد أتيه
 ،يپاکسااز  يها أتيکه در ه يياهد و پرونده گرد يلغو م ريو مقررات مغا نيقوان هيقانون، کل نيا يينامه اجرا نيآئ بيتصو خياز تار -26 ماده

حسب  قض شده اس ،ن يندال  ادار وانيتوسط د اي دينگرد يقطع يگذشته منجر به صدور رأ يبه تخلفات ادار يدگيو رس يبازساز
  .شود يقانون ارسال م نينظر موروع ا ديو تجد يبدو يها أتيبه ه يقطع يو صدور رأ يدگيرس يمورد، برا

و به  هيکشور ته يو استخدام يارسازمان امور اد لهيقانون به وس نيماه پس از ابال، ا کيقانون حداکثر ظر   نيا يينامه اجرا نيآئ -27 ماده
  .رسد يم رانيوز أتيه بيتصو

 يلس شاورا تاد و دو مجو هف صديهزار و س کيشنبه مورخ هفتم آذر ماه  کيروز  يتبصره در جلسه نلن 29ماده و  27فوق مشتمل بر  قانون
  .اس  دهينگهبان رس يشورا ديبه تائ1372/9/17 خيو در تار بيتصو ياسالم
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 نامه اجرائیآئين

  قانون رسيدگی به تخلفات اداری

 یبا اصالحات بعد رانيوز أتيه 27/7/1373 مصوب

  ، وظايف و صالحيتتشکيالت -اول فصل

گاههاي ر ياک از دسات  در ها  -ر اين آيين نامه هيأت بدوي ناميده ماي شاود  که د -هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري کارمندان ـ1 ماده
ين آيين نامه انون مزبور و ابا رناي  مفاد ق -که از اين پس قانون ناميده مي شود -قانون رسيدگي به تخلفات اداري 18موروع ماده 

 تشکيل مي شود.
 اس . يقراردادو  يمانيپ م،يثاب ، دا ،يکارکنان رسم هيمنظور از کارمندان کل 

رتخاناه،  مرکاز هار وزا   در -که از اين پس هيات تجديدنظر ناميده ماي شاود   -هيأت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري کارمندان ـ2ماده  
ي نظاارت،  يص هيأت نالسازمانهاي مستقل دولتي، نهادهاي انقال  اسالمي، مجلس شوراي اسالمي، مراکز بعضي از استانها به تشخ

  :مرکز هر يک از دستگاههاي زير تشکيل مي شود همچنين در
يستي ازمان بهزسيران، احج و زيارت، بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران، شرک  مخابرات ايران، خبرگزاري جمهوري اسالمي  سازمان

ي ربط ا ذ رانيص وزتشخيه و بعضي از دانشگاههاي کشور ب رانيا يصنعت قاتيکشور، سازمان ثب  احوال کشور، مؤسسه استاندارد و تحق
  حسب مورد.

  :سازمانهاي مستقل دولتي موروع اين آيين نامه به شرح زير هستند ـ1 تبصره
ظ  محيط زيس ، ازمان حفاتمي، سامور اداري و استخدامي کشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان تربي  بدني، سازمان انرژي ا سازمانهاي

و تربيتي کشور،  ات تامينياقدام مي ايران، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي کل کشور، سازمان زندانها وسازمان صدا و سيماي جمهوري اسال
 ي، مجلس شورانوني کشورشکي قاو امور خيريه، سازمان ثب  اسناد و امالک کشور، سازمان قضايي نيروهاي مسلح، سازمان پز وقا سازمان ا
مسکن انقال   اديبن ،يسالمانقال  امستضعفان و جانبازان  اديبن ،يانقال  اسالم ديشه ادين، بنتهرا يشهردار ،يجمهور اس ينهاد ر ،ياسالم
انه ملي جمهوري و کتابخ يآموز نهض  سواد ،يجهاد دانشگاه ،ياجتمان نيسازمان تأم ،ينيامداد امام خم تهياحمر، کم الله  يجمع ،ياسالم

 (رانيوز أتيه 9/3/1375مورخ   ياسالمي ايران.  اصالح

  ته باشند.جديد نظر داشدستگاههاي موروع اين ماده و تبصره يک آن، در صورت لزوم مي توانند در مرکز خود هيأتهاي متعدد ت ـ2 تبصره
اههاي ين مقاام دساتگ  انتصا  هريک از انضاي اصلي و نلي البدل هيأتهاي بدوي و تجديد نظر، با امضاي شاخص وزيار ياا بااالتر     ـ3 ماده

  ي گيرد.قانون صورت م  6آن و با رناي  شرايط مقرر در ماده  3و  1اين آيين نامه و تبصره هاي  2موروع ماده 
 کز استانها مي توانند نسب  بهاين آيين نامه در صورت داشتن واحد سازماني در مرا 2ماده  1هريک از دستگاههاي ياد شده در تبصره  ـ4 ماده

  نمايند. تشکيل هيأتهاي بدوي در اين مراکز اقدام
شاکيل ناداده   تن هياأت بادوي   رسيدگي به تخلفات اداري کارمندان حوزه هر استان تا زماني که دستگاه متبوع آنان در مرکز آن استا ـ5 ماده

  س .ا گريدستگاه متبوع با هيأت بدوي متشکل در استان د ييمقام اجرا نيباالتر اي رياس  پس از کسب نظر وز
تشکل در مهيأت بدوي  خلفات اداري کارمندان شهرداريها در هر شهرستان در صورت ندم تشکيل هيأت بدوي بارسيدگي بدوي به ت ـ  تبصره

  استانداري مربوط اس .
ظايم  نفار دبيار تن   هريک از هيأتهاي بدوي و تجديد نظر پس از تشکيل، از بين خود يک نفر رئيس ياک نفار ناياب رئايس و ياک      ـ  6 ماده

  خود انتخا  و تعيين مي کنند. صورتجلسه ها و مکاتبه هاي
  مکاتبه هاي هيأتها با امضاي رئيس و در غيا  وي با امضاي نايب رئيس معتبر اس . ـ تبصره
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واحد مربوط باه   شاني از طريقهيأتهاي بدوي و تجديد نظر موظفند بالفاصله پس از تشکيل، آغاز کارخود را به نحو مقتضي با ذکر ن ـ  7 ماده
  ود برسانند.اطالع کارمندان خ

تهااي بادوي و   اشد توسط هيأرسيدگي به تخلفات قبلي کارمندان مأمور مشروط بر اينکه بيش از يک سال از مأموري  آنها نگذشته ب ـ  8 ماده
محال   که دساتگاه  يتجديد نظر دستگاه متبوع کارمند صورت مي گيرد و دستگاه محل مأموري  مکلف به اجراي آن اس . در صورت

متباوع   باشاد، دساتگاه  موجاود ن  ادشاده يورزد يا امکان اجراي رأي با توجه به شرايط خااص دساتگاه    ناعاجراي رأي امتمأموري  از 
  صادر شده را به اجراء درآورد. يمستخدم مي تواند رأساً نسب  به لغو حکم مأموري  اقدام کند و رأ

ادره باا  رتي که رأي صدر صو يهيأتهاي محل مأموري  مي باشد، ولرسيدگي به تخلفاتي که در محل مأموري  واقع شده بر نهده  ـ1 تبصره
م اجاراي آن  اجرا يا ند اشکال اجرايي در دستگاه محل مأموري  کارمند مواجه شود  مانند اخراج( نظر هيأت نالي نظارت در خصوص

  االتباع اس . مبراي هر دو دستگاه الز
حقيقاات الزم  يال مادارک و ت  از هيأتهاي وزارتخانه يا سازمان متبوع کارمند براي تکم هيأتهاي بدوي و تجديد نظر در صورت لزوم ـ2 تبصره

 ،يو بيا لازوم تعق  وکارمناد   يمکلف اس  در صاورت اطاالع از تخلاف قبلا     زيسازمان متبوع کارمند ن ايگيرند. وزارتخانه  يکمک م
  انالم کند.  يرسازمان محل مأمو ايخود را به وزارتخانه  يها يرسبر جهيمدارک اتهام و نت

يساتند بار   شمول قاانون ن مرسيدگي به تخلفات کارمندان دول ، مأمور در شرکتهاي تعاوني دستگاههاي اجرايي يا دستگاههايي که  ـ3 تبصره
 نهده هيأتهاي بدوي و تجديد نظر دستگاه متبوع آنان مي باشد.

ه آن منتقل شده بي که کارمند ر آنها اشتغال داشته اس ، آخرين دستگاهدر موارد تعدد تخلفات کارمند در دستگاههاي مختلفي که د ـ  9ماده  
واناد باه   اس  و مي ت اس   دستگاه متبوع وي(، صالح براي رسيدگي به اتهامات انتسابي و اجراي آراي قطعي صادره در خصوص وي

  . مدارک و تحقيقات الزم از دستگاههاي قبلي کمک بگيرد ميلنحو مقتضي براي تک
  د.ه معمول دارندستگاههاي قبلي و هيأتهاي قبلي و هيأتهاي آنها مکلفند همکاريهاي الزم را در اجراي مفاد اين ماد ـ تبصره

گاههاي کاار، در دسات   انجام وظيفه در هيأتها با حفظ سم  و پس  سازماني صورت مي گيرد و در صورت ررورت با توجه به حجم ـ10 ماده
ات اداري دگي به تخلفا زماني با تغيير ننوان پستهاي بالتصدي موجود براي انضاي هيأتهاي رسيمشمول قانون تعداد کافي پس  سا

  با رناي  مقررات مربوط پيش بيني مي شود.
ا باه کاارگزيني   رر دفتاري خاود   هيأتها موظفند دفترهايي براي انجام امور مربوط تشکيل دهند و در صورت نياز مي توانند انجام امو ـ11 ماده

  ه شود.يأتها گذاشتمربوط ارجاع نمايند. نامه هاي محرمانه هيأتها بايد بدون دخل و تصر  و بازبيني در اختيار ه دستگاه
  .مسئولين دستگاهها مکلفند امکانات و نيروي انساني مورد نياز دفترهاي ياد شده را تأمين کنند ـ تبصره

 

  دوم ـ شروع به رسيدگی فصل

م اساالم، معتقاد باه نظاا     قانون متشکل از سه نضو اس  از بين افراد متأهل، متعهد، نامل باه احکاام   5ماده گروه تحقيق موروع  ـ12 ماده
تخا  ماي شاوند.   سال سن با تصويب هيأت مربوط و حکم رئيس هيأت ان 25جمهوري اسالمي و اصل والي  فقيه و داراي حداقل 
  کارمند بودن دو نضو از سه نضو ياد شده الزامي اس .

ر مرحلاه  دباراي تحقياق    هيأتهاي بدوي و تجديد نظر يک دستگاه مي توانند از يک گروه تحقيق استفاده کنند، مشروط بار اينکاه   ـ13 ماده
  د.تجديد نظر در خصوص يک پرونده از همان گروه تحقيق که در رسيدگي بدوي همکاري داشته اس  استفاده نشو

ا باه ايان   ررساي وراع آنها   بيتوانند تحقيق کنند که از طر  هيأتهاي بدوي يا تجديد نظر، گروههاي تحقيق فقط درباره کارمندي م ـ14 ماده
  گروهها ارجاع شده باشد، همچنين تحقيق تنها در حدودي انجام مي گيرد که هيأتها معين مي کنند.

شاده ذياانفع    ر دنواي طرحداه باشد يا هرگاه نضو گاروه تحقايق قراب  نسابي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم با ماتهم داشت ـ1 تبصره
  باشد، يا با متهم دنواي حقوقي و جزايي داشته باشد حق تحقيق در مورد همان پرونده را ندارد.

  استفاده نکردن از گروه تحقيق، مانع رسيدگي هيأت به پرونده اتهامي کارمند و صدور رأي نيس . ـ2 تبصره
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رت، شاروع  يأت نالي نظاه يصورت شکاي  يا انالم اشخاص، مديران، سرپرستان اداري يا بازرسها هيأتهاي بدوي و تجديد نظر در ـ15 ماده
  به رسيدگي مي کنند.

ل آورده و مدارک، ا هيأتها بعمکليه کارمندان، مسؤالن مربوط و رؤساي کارمند متهم به ارتکا  تخلف، مکلفند همکاريهاي الزم را ب ـ16 ماده
ه بنادي شاده، رنايا     د اسناد طبقاز را در مهل  تعيين شده از طر  هيأتها در اختيار آنها قرار دهند. در موراسناد و اطالنات مورد ني

  مقررات و قوانين مربوط الزامي اس .
سب نظر از ، منوط به کدر موارديکه پرونده متهم در هيأتها تح  رسيدگي اس  هرگونه تصميم گيري نسب  به حال  استخدامي وي ـ  تبصره

  أت رسيدگي کننده اس .هي
باال، و پاس از آن   اي به کارمند هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري موظفند پس از انجام بررسيهاي الزم، موارد اتهام را به طور کتب ـ17 ماده

 دهند. يم ارقر يو اريختکارمند، مدارک الزم را در ا يدر صورت تقارا أتهايه نيدفاع کارمند منظور کنند. ا يده روز مهل  برا
فاع از خود دارد به ي را که در دمتهم مي تواند پس از اطالع از موارد اتهام و در مهل  تعيين شده از سوي هيأت جوا  کتبي و مدارک ـ18 ماده

  مي تواند به موارد اتهام رسيدگي و رأي الزم را صادرکند. أتيهيأت تسليم نمايد، در غير اين صورت ه
باا   اتخااذ تصاميم   ر اين مورد،تواند به منظور ارائه مدارک دفاني خود از هيأت مربوط، تقاراي تمديد مهل  کند. د کارمند متهم مي ـ  تبصره

 روز نبايد تجاوز کند. 5هيأت مربوط اس  و در هر حال مدت تمديد از 

  

  سوم ـ چگونگی رسيدگی به تخلفات فصل
دهاد،   رروري تشخيص پرونده صورت مي گيرد و چنانچه هيأت حضور متهم را رسيدگي به تخلفات اداري کارمندان پس از تکميل ـ19 ماده

  در جلسه حضور مي يابد.
  ت کند.را براي حضور در جلسه دنو يدر صورت درخواس  کتبي متهم براي دفاع حضوري، هيأت موظف اس  يک بار و ـ تبصره

  اس . در قانون، بر نهده هيأتهاي رسيدگي کنندهتشخيص تخلف و انطباق آن با يکي از موارد تخلفات مندرج  ـ20 ماده
جملاه ميازان    و ماواردي از  هيأت پس از اتمام رسيدگي و مالحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات متهم ـ21 ماده

بق کارمناد و  اموقعي  و سو اداري،حقوقي، آثار سوء اجتماني و  ايزيان وارد شده  انم از مادي و معنوي( به دول  يا اشخاص حقيقي 
قاررات مرباوط   مبه قانون و  ني  وي اقدام به صدور رأي و اتخاذ تصميم ميکند. رأي هيأتها بايد مستدل و مستند سوءوجود يا فقدان 

  ده باشد.شرأي دهنده در زير رأي صادر  يبوده و حاوي تخلفات منتسب به متهم، نام و نام خانوادگي و امضاي انضا
  عتبر اس .مر از انضاء، جلسه هاي هيأتها با شرک  سه نفر از انضاء رسمي  مي يابد و آراي آنها با نظر موافق حداقل دو نف ـ22 هماد

يم و بالفاصله به اداره هاي قانون، به طور مستق 17آراي صادر شده توسط هيأتهاي بدوي و تجديد نظر و احکام اخراج موروع ماده  ـ23 ماده
ز از تااريخ صادور رأي،   رو 30ا دواير مشابه دستگاههاي ذيربط ارسال مي شود. واحدهاي ياد شده موظفند حداکثر ظار   کارگزيني ي

 .بوط تحويل نمايندبه هيأت مر شده را به کارمندان مربوط ابال، نموده و مدارک آن را جه  درج در پرونده اتهامي رآراء و احکام صاد
ون رفتار مي شود، انق با آنان طبق آراء و احکام صادر شده به متهم، ال،زيني يا امور اداري مربوط در ابدر صورت سهل انگاري مسؤالن کارگ

  ي شود.همچنين هرگونه خودداري يا جلوگيري از اجراي آراي هيأتها ممنوع اس  و با متخلفان طبق قانون رفتار م

ي خود را درج ر را زير آرا، همچنين نشاني محل درياف  درخواس  تجديد نظهيأتهاي بدوي مکلفند قطعي يا قابل پژوهش بودن آراء ـ24 ماده
  کنند.

تااريخ اباال،    روز از 30ر  ظدرخواس  تجديد نظر نسب  به آراي هياتهاي بدوي بايد به وسيله محکوم نليه يا نماينده قانوني وي  ـ25 ماده
موقع درخواسا ،   ک درياف  بهزيني مربوط تسليم و رسيد اخذ شود، مالبه طور کتبي به اداره کارگ ليرأي، به زبان فارسي با ذکر دال

  کارگزيني مربوط اس . ترهايتاريخ ثب  دف
  پذيرد. ماده مذکور انجام مي 1قانون مطابق تبصره  17درخواس  تجديد نظر نسب  به احکام اخراج موروع ماده  ـ تبصره



 11                                   کارمندان  دگی به تخلفات اداریيقانون رس 

 

يدگي به هياأت  مکن، براي رسس  انتراض کارمند يا نماينده وي را در سريعترين زمان مکارگزيني دستگاهها مکلفند درخوا يادارها ـ26 ماده
باه آن     مقارر نساب   هيأت بدوي قابل تجديد نظر باشد، ولي متهم ظر  مهل يتجديد نظر مربوط ارسال کنند و در مواردي که رأ

  د شده اجرا کنند.رأي صادرشده را از تاريخ پايان يافتن مهل  يا ايددرخواس  تجديد نظر ننم
  صريح کنند.کليه هيأتها مکلفند در متن آراي قطعي صادر شده، مهل  يک ماهه شکاي  به ديوان ندال  اداري را ت ـ27 ماده
راتاب باه   مممکان نباشاد    در صورتيکه کارمند متخلف در حالتي از حالتهاي استخدامي باشد که اجراي فوري رأي قطعي درباره وي ـ28 ماده

  لي گزارش شده و رأي صادر شده نيز به محض حصول امکان، اجرا مي شود.هيأت نا
 دايا نظر کنند و مراجاع   ربوط استعالموارد شده به کارمندان از مراجع قضايي م يهيأتها در موارد لزوم مي توانند در ارتباط با اتهامها ـ29 ماده

  روز به استعالم هيأتها پاسخ دهند. 30شده مکلفند حداکثر ظر  
روز باه اساتعالم هيأتهاا     10شده موظف اس  ظار    اديمکلفند در موارد لزوم از وزارت اطالنات استعالم نظر کنند و وزارت  أتهايه ـ  تبصره

 پاسخ دهند.
از سوي ديد نظر( طعي  قابل تجبالتکليف گذاردن مستخدمان دول  در موارد طرح پرونده اتهامي آنان در هيأتها يا صدور آراي غيرق ـ30ماده  

  جوزي ندارد.مه هر ننوان بهيأتهاي بدوي و نيز در موارد نقض آراي قطعي هيأتها از سوي ديوان ندال  اداري يا هيأت نالي نظارت 
و  «د»، «ج»هاي فوت متهم موجب توقف رسيدگي و صدور رأي مي شود و در صورتي که کارمند در طول تحمال مجازاتهااي بناد    ـ31 ماده

از تعياين   به حال  قبلي فوت شود انمال مجازاتهاي ياد شده متوقف شده و حال  استخدامي کارمند از زمان فوت قانون 9ماده « ز»
  ماده مانع از ارسال پرونده به مراجع قضايي در ساير موارد نيس . اينمجازات اناده مي گردد. حکم 

بل از رسيدگي توساط هياأت   شد و بعد از انتراض به حکم مزبور و ققانون اخراج شده با 17در صورتي که مستخدمي به استناد ماده  ـ  تبصره
  تجديد نظر فوت کند، آثار حکم اخراج زايل و حال  کارمند به قبل از تعيين مجازات اناده مي شود.

ه و ي گذشات بازسااز  وهيأتهاي بدوي و تجديد نظر مکلفند در سريعترين زمان ممکن باه پرونادههايي کاه در هيأتهااي پاکساازي       ـ32 ماده
لي نظاارت  يا هيأت ناا  هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري منجر به صدور راي قطعي نشده يا آراي قطعي توسط ديوان ندال  اداري

  نقض شده رسيدگي کنند.
شده به جهاتي ر آراي صاد ته وليبه اين پرونده ها در مواردي که توسط هيأتهاي سابق پاکسازي يا بازسازي مورد رسيدگي قرار گرف رسيدگي

ه توسط هيأتهاي مواردي ک س . درقطعي  نيافته يا توسط ديوان ندال  اداري يا هيأت نالي نظارت نقض شده اند به نهده هيأت تجديد نظر ا
اي هه پرونده يدگي بالزم صادر نشده باشد اين رسيدگي بر نهده هيأت بدوي اس ، چنانچه در خصوص تشخيص صالحي  رس يسابق، رأ
نامه اس .   ينياين آ 37ع ماده اين ماده بين هيأتهاي بدوي و تجديد نظر اختال  نظر باشد، حل اختال  با هيأت نالي نظارت موروموروع 
 (18/5/1384 ي اصالح

 نيا ا 34اده مموروع  ندهيمامديران قبالً مراتب را به اطالع ن يهيأتهاي بدوي مکلفند در خصوص تعيين مرجع رسيدگي به اتهامها ـ33 ماده
نامه و تأيياد بااالترين مقاام     نييآ نيا 34موروع ماده  ندهينامه برسانند. مرجع رسيدگي به اين قبيل پرونده ها به پيشنهاد نما نييآ

  رکز دستگاه اس .مهيأتهاي متشکل در  اياين آيين نامه، هيأت بدوي استان مربوط  2ماده  1شده در تبصره  ياددستگاههاي 
 

  گی و نظارتچهارم ـ هماهن فصل

ايان   2مااده   1ده در تبصاره  شو باالترين مقامات دستگاههاي ياد  رانياز وز کيبراي ايجاد هماهنگي و نظارت بر کار هيأتها، هر  ـ34 ماده
يين اي آن دستگاه تعهنگي هيأتههما يکند برا يآيين نامه، يکنفر را به ننوان نماينده خود را که بطور مستقيم زير نظر آنان فعالي  م

  امور اداري و استخدامي کشور معرفي مي کنند. مانو به ساز
 :نامه به شرح زير اس  نييآ نيا 34موروع ماده  ندگانيوظايف، اختيارات و مسؤليتهاي هر يک از نما ـ35 ماده

  .برگزاري جلسه هاي هماهنگي بين هيأتهاي وزارتخانه يا سازمان متبوع در فاصله هاي زماني مناسب  -1
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گاه متبوع به ويژه ن مقام دستاالترياز چگونگي کار هيأتهاي مربوط در تهران و شهرستانها و تهيه گزارش الزم براي وزير يا ب بازرسي -2
  لي نظارت.يأت نادر مواردي که گزارشي از کم کاري و غرض ورزي آنها درياف  مي کنند و ارسال يک نسخه از آن به ه

 انون.قه صحيح تر اي هرچهرستانها و راهنمايي و هداي  و آموزش آنها به منظور اجرنظارت بر فعالي  هيأتها در تهران و ش -3
قام دستگاه مباالترين  ير يابه وز  يندم صالح يو ارسال گزارش از موارد احتمال قيتحق يو گروهها أتهايه يبررسي صالحي  انضا -4

  متبوع و نيز هيأت نالي نظارت.
  .اأتهيها به مراجع ذيربط براي رفع اشکالها و بهبود فعالي  هارائه نقطه نظرها و پيشنهادهاي هيأت -5
ادره شده به آراي ص هيلکخه از تهيه گزارشهاي ماهانه از کار هيأتهاي مربوط و ارسال آنها به هيأت نالي نظارت همراه با يک نس -6

 :منظور
  ا جمع بندي و تهيه گزارشهاي دوره اي الزم براي اطالع مسؤالن ذيربط. الف
  نيروي اصالح باف نون درتجزيه و تحليل کار هيأتها از نظر کيفي و کمي در خصوص آثار ناشي از اجراي صحيح و دقيق قا ا  

  انساني دستگاههاي اجرايي.
 ا بررسي آراي صادر شده و راهنمايي هيأتها در موارد لزوم. ج

  ر آنها.سهيل در کابراي ت انساني و تدارکاتي هيأتهاانجام پيگيري الزم جه  رفع مشکالت و نيازهاي مربوط به تأمين نيروي  -7
يتها در سالم سازي ر اين فعالو آثا بررسي و تجزيه و تحليل نتيجه کار هيأتها در وزارتخانه يا سازمان متبوع در تهران و شهرستانها -8

هاي شش ماه و يک اصلهفت در نظار تبوع و هيأت ناليمحيط اداره هاي تابع و ارسال آنها براي وزير يا باالترين مقام دستگاه م
  ساله.

انها يا تعطيل کار اکز يا استدر مر دادن پيشنهاد به وزير يا باالترين مقام دستگاه متبوع جه  ايجاد شعبه يا شعبه هايي از هيأتها -9
  ته.ابع و وابستحدهاي بعضي از شعبه ها با توجه به حجم نيروي انساني واحدهاي مربوط به منظور پوشش مناسب در کليه وا

رچه رها و تأمين هماهنگي هنامه، جه  اطالع از آخرين نقطه نظ نييآ نيا 34موروع ماده  ندهيحضور مستقيم در جلسه هاي نما -10
  بيشتر در کار هيأتهاي مربوط.

  زبور.يوان مدارتباط با ديوان ندال  اداري و تمرکز اين تماسها در مرکز، به منظور ايجاد هماهنگي الزم با  -11
ماده  1ر تبصره داههاي مندرج در هر يک از دستگ« دفتر هماهنگي هيأتها»براي انجام وظايف ياد شده در اين ماده، دفتري با ننوان  ـ تبصره

  مي شود. جادينامه ا نييآ نيا 34موروع ماده  ندهينظر نما ريآيين نامه ز 2
دستگاههاي  34وروع ماده م ندهيبسته به دستگاههاي مربوط مکلفند با نماکليه هيأتهاي بدوي و تجديد نظر، همچنين واحدهاي وا ـ36 ماده

  متبوع، همکاريهاي الزم را معمول دارند.
ناماه باه پيشانهاد     نييآ نيا 34موروع ماده  ندگانيمرکب از سه نفر از بين نما  -قانون 22موروع ماده  -« هيأت نالي نظارت» ـ37 ماده

ل سازمان اماور  ياس  دبير کستخدامي کشور و تصويب هيأت وزيران و يک نماينده از قوه قضاييه به ردبير کل سازمان امور اداري و ا
 (11/9/1381 ياصالح اداري و استخدامي کشور تشکيل مي شود. 

                .                 رسديشده م ادي أتيه بينظارت به تصو ينال أتيکار ه ينامه مربوط به چگونگ نييآ ـ تبصره
معمول دارند  يهاي الزم راو همکار ينظارت، هماهنگ ينال أتيکشور مکلفند با ه يياجرا يدستگاهها هيموروع قانون و کل يأتهايه ـ38ماده 

                            قراردهند.                                               ادشدهي أتيه ارياخت رو ودارک الزم را د
سيدگي باه  ارت بر امر رکليه هيأتهاي رسيدگي کننده مکلفند جه  صدور آرا از فرمهاي مخصوصي که از طر  دفتر هماهنگي و نظ ـ39ماده 

  تخلفات اداري  دبير خانه هيأت نالي نظارت تهيه و ابال، مي شود استفاده کنند.
ور موظف اس  د و مقام مزباالترين مقام دستاگاه مربوط ميرسدر صاورت انحالل هيأتي توسط هيأت نالي نظارت مراتب به اطالع ب ـ40 ماده

  رجاع نمايد.روز نسب  به تشکيل هيأت جديد اقدام و پرونده هاي مربوط را جه  رسيدگي به آن هيأت ا 30حداکثر ظر  
مورد يکي از هيأتهاي  ت حسبقانون، هيأت نالي نظار 22ماده  1براي رسيدگي به پرونده اتهامي انضاي هيأتهاي موروع تبصره  ـ41 ماده

 گي اس .ارجاع ميکند و هيأت تعيين شده مکلف به رسيد أتيموجود را تعيين کرده و پرونده مورد نظر را به آن ه

  



 13                                   کارمندان  دگی به تخلفات اداریيقانون رس 

 

  پنجم ـ ساير مقررات فصل

پروناده هااي    وصاادر شاده   راي هيأتهاي بدوي و تجديد نظر مکلفند هر ماه يک بار، گزارشي از فعاليتهاي خود را که داراي تعداد آ ـ42 ماده
ناماه در   نياي آ نيا 34موروع ماده  ندهيتح  رسيدگي و موروع هاي طرح شده اس  همراه با يک نسخه از آراي صادر شده به نما

اطاالع   يرا بارا  دشاده اي. هيأتهاي بدوي و تجديد نظر مستقر در هر استان موظفند يک نساخه از گازارش   هنددستگاه متبوع ارائه د
  ه استانداري مربوط ارسال کنند.استاندار ب

اسا    يو يوراث قاانون  يقارافوت او، مستلزم ت اي ا يکارمند و در غ يقانون، مستلزم تقارا 11شده در ماده  ادي يمقرر يبرقرار ـ43 ماده
رباوط باه   ال سان م س 50سال سابقه و  15. مالک رديپذ يمربوط انجام م دنظريتجد أتيه دييو تأ صيتشخ ايو  يکه پس از بررس
            اس .                                                                             يزمان صدور رأ

 ايا   باه قطاع   نسب ،يبررس جيکرده و با توجه به نتا يافراد را بررس ليقب نيخانواده ا ش يورع مع کباريهر سال  دنظريتجد أتيه ـ1تبصره 
ت ارساال  نظاار  ينال أتيهرا اتخاذ کرده و گزارش آن را به  يمقتض ميصمحداکثر مقرر، ت  يبا رنا ادشدهي يمقرر شيافزا ايکاهش 

                .                                                                                       کنديم
  .شود  يرنا ديبا زيمنفصل ن مندد وراث، در مورد افراد خانواده کاردر مور فهيحقوق وظ يمقررات مربوط به برقرار ـ2تبصره  

ه و کارکنان دفترهاي آنها نام ينياين آ 34انضاي هيأت نالي نظارت، هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري، نمايندگان موروع ماده  ـ44 ماده
ارت، در ياأت ناالي نظا  گروههاي تحقيق و بازرسهاي هانضاي  ،يبه تخلفات ادار يدگيو نظارت بر امر رس يبازرس يو دفتر هماهنگ

% 50ا  اساتحقاقي تا  ناالوه بار فاوق العااده جاذ      يشده انجام وظيفه مي کنند از فوق العاده شاغل ارااف  يادمدتي که در ماشاغل 
 کند.ي% تجاوز نم50از  ادشدهيفوق العاده شغل افراد  زانيبرخوردار مي شوند، که در هرحال م

 أتيا ه بيساتمزد و تصاو  دحقاوق و   يشورا شنهاديمحول شده با پ يتهايو مسئول فيفوق العاده مزبور با توجه به حجم و وظا زانيم ـ  تبصره
                                شود.                                                                          يم نييتع رانيوز

 نيا ا 34ده موراوع ماا   گانندينما قيآنها را همواره از طر راتييالبدل و تغ يو نل ياصل يو مشخصات انضا يامموظفند اس أتهايه ـ45ماده 
           نظارت انالم کنند.                                                      ينال أتينامه به ه نييآ

ا ياد، اخاراج يا   شستگي، بااز خر گزيني مربوط به کارمنداني را که محکوم به بازناحکام کار ازاداره هاي کارگزيني مکلفند يک نسخه  ـ46ماده 
  شوند  به سازمان امور اداري و استخدامي کشور ارسال کنند.انفصال دايم از خدمات دولتي مي

 شود.يم 16/7/1373مورخ  275ت /25227شماره  بنامهيتصو نيگزيجا بنامهيتصو نيا ـ47 ماده
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 عالی نظارت هيأت ۴/۸/۱۳۷۸يدگی به تخلفات اداری مصوب دستورالعمل رس

 تعاريف و کليات  ل ـفصل او

ي کارمناد و  تخلفاات ادار  دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري مشتمل بر مجمونه روابط و مقرراتي اس  که در مقام رسيدگي به ـ  ۱ماده 
 شود.ر رأي به کارگرفته ميچگونگي رسيدگي و صدو

ه ماوارد  ي کاه منحصار با   رناي  نظم و انضاباط ادار تخلف اداري نبارتس  از ارتکا  انمال و رفتار نادرس  توسط مستخدم و ندم ـ  ۲ماده 
 شود:باشد و به دو دسته قصور و تقصير تقسيم ميمذکور در قانون رسيدگي به تخلفات اداري مي

 محوله. ظايف اداريقصور نبارتس  از کوتاهي غيرنمدي در انجام و -الف 

 تقصير نبارتس  از نقض نمدي قوانين و مقررات مربوط.  -  

رات و دستورات و موجب قوانين و مقرظايف اداري از لحاظ اين دستورالعمل اموري اس  که مستخدم ملزم به انجام يا رناي  آنها بهو ـ  ۳ماده 
 باشد. ظايف ميالزامات شغلي يا شرح و

« نامه اجراياي آيين»فات اداري نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلآيين« قانون»قانون رسيدگي به تخلفات اداري در اين دستورالعمل  ـ  ۴ماده 
 شود.ناميده مي« تهيأ»هاي رسيدگي به تخلفات اداري و هيأت

ي در ناده و ده شده و پرودا متهم، کارمندي اس  که ارتکا  يک يا چند تخلف اداري از جانب اشخاص حقيقي يا حقوقي به او نسب  ـ  ۵ماده 
 ت مطرح و در جريان بررسي و رسيدگي باشد.هيأ

تخلفاات او   ته و تخلف ياا ت مورد رسيدگي قرار گرفي به لحاظ ارتکا  يک يا چند تخلف در هيأنده ومتخلف، کارمندي اس  که پرو ـ  ۶ماده 
 گردد.کننده احراز ميت رسيدگيتوسط هيأ

ت ياا دساتگاه   تباً باه هياأ  قي يا حقوقي اس  که ارتکا  تخلف يا تخلفاتي را به کارمند نسب  داده و موروع را کشاکي، شخص حقي ـ  ۷ماده 
 متبوع کارمند انالم نموده باشد.

 ايد.نمستناد ميطور کتبي، به آن اکننده اتهام براي دفاع از خود يا اثبات تخلف بهدليل، نبارت از امري اس  که متهم يا انالم ـ ۸ماده 
 رت داشته باشد.روري براي اثبات يا رد اتهام يا کمک در رد يا اثبات آن شاهد شخص حقيقي اس  که اظهارات يا گواهي و ـ ۹ماده 
ت نتساابي کتبااً باه هياأ    ايا اتهاماات   دفانيه، نبارتس  از داليل و مدارکي که کارمند يا نماينده او در مقام دفاع از خود يا رد اتهام ـ  ۱۰ماده 

 نمايد.  کننده ارايه ميرسيدگي
 

 ها در صالحيت هيأت م ـفصل دو
انون رأسااً  قا  ۱۲در مااده   باشد مگر در مواردي کاه مقاماات منادرج   ي مربوط ميت بدونده کارمند متهم با هيأليه به پرورسيدگي او ـ  ۱۱ماده

ه مرتکب غيب  به ميزان مقرر قانون کارمنداني را ک ۱۷وروع ماده نمايند و يا مقامات مهاي مقرر در ماده مزبور را انمال ميمجازات
 اند اخراج نمايند.اده مذکور شدهدر م

هاي ماديران باا رنايا     امنالي نظارت و مرجع رسيدگي به اتهها با هيأتکننده به تخلفات اداري انضاء هيأتت رسيدگيتعيين هيأ ـ۱۲ماده 
 وجود در دستگاه مربوط خواهد بود.ي مهاي بدويأتنامه از بين هآيين( ۳۳مفاد ماده  

 نمايد:ع به رسيدگي ميت تجديدنظر در موارد زير شروهيأ ـ۱۳ماده 
 مايد.جديدنظر نتواس    به آن درخي قابل تجديدنظر باشد و کارمند ظر  مهل  مقرر قانوني نسبت بدوالف: در مواردي که رأي هيأ

 افق  کتبي مقامات و اشخاص مذکور.قانون با تشخيص و مو ۱۲ده  : موارد موروع قسم  اخير ما
اداري ل  نداديوان تجديدنظر توسط هاي آراء هيأت قانون. د: نقض ۱۷ماده  ۱ي، موروع تبصره ج: ادناي کارمند مبني بر موجه بودن غيب  و

 نظارت.نالي يا هيأت
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هااي مقارر در   کاي از مجاازات  رج در قانون رسيدگي و نسب  به اصدار رأي برائ  يا انمال يتوانند به تخلفات مندها صرفاً ميهيأت ـ۱۴ماده 
جاراي مقاررات   د ياا نحاوه ا  ر رأي غير از موارد مذکور يا اظهار نظر نسب  به حاالت استخدامي کارمنا قانون اقدام نمايند و حق صدو

 رند.ر رأي را ندادواستخدامي و جبران ررر و زيان به جاي انشاء و ص
ده اسا  و  ه آن ارجااع شا  با تي اس  که موراوع  تشخيص و انطباق اتهامات انتسابي به کارمندان با تخلفات مندرج در قانون با هيأ ـ۱۵ماده 

دگي نبوده و ينيازي به رس ت مربوط اتهام از مصاديق تخلفات مندرج در قانون نباشد،نده، به تشخيص هيأرغم ارجاع پرو چنانچه نلي
 رساند.نامه ميآيين( ۳۴را مختومه و مراتب را به اطالع نماينده موروع ماده  نده پرو

مصااديق جارايم    مناد صارفاً از  ها در صالحي  آنها نبوده و اتهام انتسابي باه کار نده ارجاني به هيأتدر مواردي که رسيدگي به پرو ـ۱۶ماده 
الح قضاايي جها    صا ذي نمايد تا از آن طريق باه مراجاع  اه انالم ميت مربوط مراتب را به امور اداري دستگنمومي بوده باشد هيأ
 رسيدگي ارسال شود.

 نمايد.يدگي ميرار گرفته اس ، رسي مورد حکم قت تجديدنظر صرفاً به تخلف يا تخلفاتي که در مرحله رسيدگي بدوهيأ ـ۱۷ماده 
ـ  ا يا گي باه تخلاف   ي به انتراض مرتکب تخلاف جديادي بشاود، رسايد    ي تا زمان رسيدگت بدور رأي هيأچنانچه کارمند پس از صدو تبصره 

ر دوي و قبال از صا  ت بادو که در مرحله رسيدگي هياأ لي درصورتيباشد وربط ميي ذيت بدوتخلفات جديد کارمند، در صالحي  هيأ
لاي باا   تخلفاات قب  با تخلف ياا  تواند به تخلف جديد همزماني ميت بدوت مذکور، تخلف جديدي از متهم گزارش گردد هيأرأي هيأ

 نده رسيدگي نمايد.دگي در يک پرورناي  سير مراحل رسي
 

 ع به رسيدگیشرو فصل سوم ـ

ستان اداري، رمديران، سرپ ي يا تجديدنظر درصورت شکاي  يا انالم اشخاص انم از اربا  رجوع، مردم يا کارمندان،هاي بدوهيأت ـ  ۱۸ماده 
ه شاکايات، ساازمان   قاانون، دفااتر بازرساي و پاساخگويي با      ۱۷و  ۱۲مقامات و اشخاص مندرج در مواد  نالي نظارت،بازرسان هيأت

ع باه رسايدگي   ماورد شارو  نالي نظارت حساب  کل کشور و همچنين در موارد نقض رأي توسط ديوان ندال  اداري يا هيأت بازرسي
 نمايند.مي

 ت الزم نيس .هيأ انالم تخلف به رناي  سلسله مراتب اداري در ـ ۱تبصره 
 ت نخواهد بود.، مانع رسيدگي هيأکنندهانصرا  شاکي يا انالم ـ ۲تبصره 

 

 نحوه رسيدگی فصل چهارم ـ

ز مهل  باراي دفااع آنهاا منظاور     رو ۱۰ها موظفند موارد اتهام را مشخصاً و به صورت کتبي به کارمند ابال، و از تاريخ ابال، هيأت ـ  ۱۹ماده 
 صراحتاً در فرم ابال، قيد گردد. ر بايدنمايند. اين ام

ايد مادارک الزم را  سناد رسمي( بکالتنامه از دفاتر اکننده درصورت تقاراي کارمند يا نماينده او  با در دس  داشتن وت رسيدگيهيأ ـ  ۱تبصره 
 ت مناط نمل خواهد بود.بندي شده تشخيص هيأي قرار دهد. در خصوص اسناد طبقهدر اختيار و

يان ماورد اتخااذ    ا  نماياد. در  ت مربوط تقاراي تمديد مهلا منظور ارايه دفانيه خود از هيأتواند بهي ميکارمند متهم يا نماينده و ـ  ۲بصره ت
 ز نخواهد کرد.ز تجاورو ۵ت اس  و در هر حال مدت تمديد از تصميم با هيأ

 ات زير باشد:ي نکوشته شده و حاودفانيه بايد به زبان فارسي ن ـ۲۰ماده 
 نام و نام خانوادگي. -الف
 آخرين اقامتگاه شخص. - 
 م يا اتهامات انتسابي الزم دارد.ذکر ادله و مواردي که متهم براي رد اتها -ج
 ير مدارک مورد استناد.تصاو -د
 امضاء. -ها 
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ـ  صاول، باه ماتهم    ز از تاريخ ورو ۱۰ور کتبي حداکثر ظر  طت بهجود داشته باشد، هيأشده در اين ماده چنانچه نقايصي ودر موارد ياد تبصره 
شاده  ص توسط متهم در مدت يااد دهد تا نقايص را رفع نمايد. ندم رفع نقايز ديگر به او مهل  ميرو ۵ابال، و از تاريخ ابال، به مدت 

 نخواهد بود. ر رأييا ندم تقديم دفانيه در مهل  مقرر مانع رسيدگي و صدو
 حل رسايدگي را مت موظف اس  تاريخ و ي، هيأت براي حضور ورت تقاراي مستخدم براي دفاع حضوري و يا تشخيص هيأدرصو ـ  ۲۱ماده 

 ي برساند.طور کتبي به اطالع متهم يا نماينده وبه
 ز نباشد.ور ۳ز جلسه کمتر از ق  حضور در جلسه به متهم و روق  جلسه بايد طوري معين شود که فاصله بين ابال، وو تبصره ـ

نمال خواهاد   ي دنوت باه ون حضور متهم از کننده اتهام را الزم بداند بدوت جه  اخذ توريحات، حضور انالمدر مواردي که هيأ ـ  ۲۲ماده 
 اليلرسيدگي به د ل پنجم اکننده در خواس  نمايد. فصتواند مدارک مورد نياز را از انالمم ميت درصورت لزورد و هيأآو

د و رسايدگي باه   ه داليل مساتن ت تح  رسيدگي باشد بايد از طريق اقامنده کارمند در هيأاصل بر برائ  اس . بنابراين چنانچه پرو ـ  ۲۳ماده 
 اهد شد.به برائ  کارمند صادر خو صورت حکمي احراز گردد. در غيراينآنها و رناي  مقررات مربوط متخلف بودن و

رار موراوع ايان   زم نيس . اقا القوع تخلف يا تخلفات مقرر در قانون نمايد، دليل ديگري براي ثبوت آن ه وهر گاه کارمندي اقرار ب ـ  ۲۴ماده 
 نمال آياد و کتباي اسا     ت باه قتاي کاه در جرياان رسايدگي در جلساه هياأ      ماده انم از شفاهي و کتبي اس . اقرار شفاهي اس  و

باه امضااء   اياد  بباي و شافاهي   ظهار شده باشد به هر ترتيب اقرار انام از کت ت اکه در يکي از اسناد يا دفانيه کارمند به هيأدرصورتي
 اقرارکننده رسيده باشد.

 شن باشد.اقرار بايد صريح و رو ـ ۱تبصره 
 ت معرفي خواهند شد.متهم به هيأ ننواناجبار و اکراه به اقرار ممنوع و مرتکبين به ـ ۲تبصره 

هااي  ير دساتگاه لتي متبوع کارمند ياا ساا  احدهاي دستگاه دوه مربوط به مورد تخلف انتسابي اس  در وهر گاه اسناد يا اطالناتي ک ـ  ۲۵ماده 
شاوند موجاود باشاد    اره ماي ل  تأسيس و ادها يا نهادهاي انقال  اسالمي يا مؤسساتي که با سرمايه دوها يا شهرداريلتي يا بانکدو
ق  مدارک و اسناد مورد نياز و هاي مربوط مکلفند در اسرعاحدها و دستگاهعه نمايد و وتواند آنها را مطالبه و مالحظه و مطالت ميهيأ

بط مرباوط  ررات و راوا مقا  بندي شده تاابع تحويل اسناد و مدارک محرمانه و طبقه کننده ارسال کنند. تبصره ا ت درخواس را به هيأ
 خواهدبود.

ر رأي ي و نادم صادو  يدگماه موجبي باراي توقاف رسا    ۲اين دستورالعمل ظر  مدت ( ۲۵ندم انالم پاسخ مراجع مذکور در ماده   ـ  ۲۶ماده 
 نخواهدبود.

ت الزم بداناد کاه   مايد ياا هياأ  قوع تخلف تقارا نهرگاه متهم در حين رسيدگي يا دفانيه خود براي رد يا ايضاح اتهام يا چگونگي و ـ  ۲۷ماده 
 ضور براي باررصورت ندم حدت دنوت و اظهاراتشان استماع خواهدشد. . آنان به هيأت قرار دهندشهود اطالنات خود را در اختيار هيأ

 گردند.براي اداي شهادت دنوت مي مدو
ه نينااً در  در هماان جلسا   نمايد و اظهارات آنهاا ن حضور متهم تحقيق ميطور جداگانه و بدوت از هر يک از شهود و مطلعين بههيأ ـ۱تبصره 

ادار به اداي شهادت نماياد و چنانچاه   ر شاهد را وتواند به زوت نميهيأ ا ۲رسد. تبصره امضاء اظهارکنندگان ميجلسه قيد و به صورت
 شود.ذ  ميحاين مرحله از رسيدگي م يا اظهار درصورت حضور امتناع نمايد، شاهد يا مطلع از حضور بعد از احضار دو

 اتهام در زمينهحقيق   به دستيابي براي که يا اقدامي مورد استناد متهم يا شاکي، هرگونه تحقيقبه داليل ه بر رسيدگي ت نالوهيأ ـ  ۲۸ماده 
 رد.خواهد آو نملباشد به الزم

انناد  توها ماي ت، هيأتهيأ سازي آن جه  طرح درنده اتهامي و آمادههاي الزم، تکميل پروآوري داليل، انجام بررسيمنظور جمعبه ـ  ۲۹ماده 
هاي تحقياق باه ترتياب    هود و حيطه صالحي  گره و حدوانتخا ، شرايط انضاء گروهاي تحقيق استفاده نمايند نحوه هه يا گرواز گرو

دار رأي نخواهاد  ارجاني و اصا  ندهه تحقيق مانع رسيدگي به پروت از گرونامه اجرايي آن اس ، ندم استفاده هيأآيينمقرر در قانون و 
 بود.

ارشناسي ارجااع  د، مورد به ککننده مستلزم استفاده از نظر کارشناسي باشت رسيدگيهرگاه رسيدگي به اتهام کارمند به تشخيص هيأ ـ  30ماده 
 د داد.ر رأي قرار خواهت در اين قبيل موارد نظر کارشناسي را مورد توجه و مدنظر براي صدوشود و هيأمي

 .ربوط به موروع اس  انتخا  نمايدا از بين کساني که داراي صالحي  در رشته مت بايد کارشناس رهيأ ـ ۱تبصره 
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وراوع از  مگار اينکاه م   ت تقديم داردطور کتبي به هيأکند نظر خود را بهت تعيين ميکارشناس موظف اس  در مدت مقرر که هيأ ـ  ۲تبصره 
ن و باه  گاري را تعياي  ت مهل  مناسب ديتقاراي کارشناس، هيأ صورت بهنظر در آن مدت ميسر نباشد. در ايناموري باشد که اظهار
 ظهارنظر کارشناس بايد صريح باشد.کند. در هر حال اکارشناس انالم مي

 ۴اي بناد  ننوان متخلاف در اجار  ت تبرئه گردد، شاکي بهاقعي نبوده و در جريان رسيدگي متهم در هيأکه شکاي  شاکي ودرصورتي ـ  ۳۱ماده 
 مورد تعقيب قرار خواهد گرف . نونقا ۸ماده 

 

 مدت رسيدگی فصل ششم ـ

 د. کوتاهترين مدت ممکنه انجام شو ت بايد سريع و درنده جه  طرح در هيأتحقيقات مقدماتي و تکميل پرو ـ۳۲ماده 
 1– 33ماده 
 1تبصره 
 2تبصره 

ها ثب  در دفاتر هيأتگردد، از زمان اصل مينامه واين آيين ۴۹ق موروع ماده ع رسيدگي به تخلفاتي که از طريق صندوتاريخ شرو ـ ۳تبصره 
 خواهد بود.

ا دفااتر  سي کال کشاور يا   هاي سازمان بازرهايي که به دنبال گزارشهايي که فوري  داشته باشد همچنين رسيدگيندهدر مورد پرو ـ  ۳۴ماده 
 نمايد. زم را صادرالنموده و رأي ز نوب  به آنها رسيدگي ت موظف اس  خارج اگيرد هيأبازرسي و پاسخگويي به شکايات صورت مي

ـ   ۳۴ع مااده  رباط باا نمايناده موراو    تشخيص فوري  امر در غير از انالمات سازمان بازرسي کل کشور با باالترين مقاام دساتگاه ذي   تبصره 
 باشد.نامه اجرايي ميآيين

ز آخر موناد،  چه روموده اس  چناننامه اجرايي آن يا اين دستورالعمل تعيين نآيينمواندي را که قانون رسيدگي به تخلفات اداري يا  ـ ۳۵ماده 
 ي اداري بعد از تعطيل خواهد بود.ز کارلين روز آخر موند اوز تعطيل ادارات باشد رومصاد  با رو

 شود.نميمحسو   جزء مدتانالم و ز ابال، مقرر، روهاي مهل در احتسا   ـ ۳۶ماده 
 

 رسيدگی يا اجرای رأی قطعی صادره توقف صل هفتم ـف

 گردد. ر رأي ميفوت متهم موجب توقف رسيدگي و صدو ـ ۳۷ماده 
الا  قبال از   ي از تااريخ فاوت باه ح   نده مختومه و حال  استخدامي وهرگاه کارمند قبل از انقضاء مهل  تجديدنظر فوت نمايد پرو ـ  ۳۸ماده 

 ي نخواهد داش .رعي  وثيري در وگونه تأي هيچت بدويأگردد و رأي هر رأي برميصدو
اتاب باه   ي ممکن نباشاد مر فوري رأي قطعي درباره و باشد که اجرايهاي استخداميکه کارمند متخلف در حالتي از حال درصورتي ـ ۳۹ماده 

 محض حصول امکان اجراء خواهد شد. نالي نظارت گزارش شده و رأي صادر شده نيز بههيأت
شاده  هااي يااد  زاتقانون فوت شود انماال مجاا   ۹ماده« ز»و « د»، «ج»هاي بندهاي که کارمند در طول تحمل مجازاتدرصورتي ـ۴۰ماده 

 شود. متوقف شده و حال  استخدامي کارمند از زمان فوت به حال  قبل از تعيين مجازات اناده مي
 شده منظور نخواهد شد.هاي انمالع اين ماده، مجازاتراث کارمندان موروظيفه ودر احتسا  حقوق و تبصره ـ

 

 ر رأیصدو فصل هشتم ـ

 ت برسد. ء انضاء هيأگيرد و بايد به امضات پس از رسيدگي در آخرين جلسه و در غيا  متهم صورت مير رأي هيأانشاء و صدو ـ۴۱ماده 

                                                 
 هيأت عمومی ديوان عدالت اداری ابطال شده است. 25/06/1380مورخ  204آن مطابق رأی شماره  2و1های و تبصره 33ماده  - 1
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ها موظفند قطعي چنين هيأته بر اساس آنها رأي صادر شده اس ، باشد همي داليل، مستندات و مواد قانوني کرأي صادره بايد حاو ـ۴۲ماده 
 رقه رأي درج نمايند.را در و هش بودن رأي و محل درياف  درخواس  تجديدنظريا قابل پژو

نامه اجرايي( آيين ۳۹هاي بدوي و تجديدنظر مکلفند به هنگام صدور رأي، در تکميل فرم مخصوص مربوط  موروع ماده کليه هيأت -تبصره 
 2آن نمل نمايند.ظيم گردش کارنامه تکميل فرم مخصوص رأي و تننامه پيوس  با ننوان شيوهو تنظيم گردش کار رأي، مطابق شيوه

 شد.ات مخففه مجازات محسو  خواهدموارد قصور از کيفي ـ۴۳ماده 
نالي نظاارت  ي يا هيأتشده توسط ديوان ندال  ادارآراي نقضي يا هاي بدوانمال مجازات شديدتر نسب  به آراي غيرقطعي هيأت ـ۴۴ماده 

 هاي مجدد بدس  آيد.لي در رسيدگيباشد مگر آن که مستندات يا مدارک جديد غير از موارد بررسي شده قبمجاز نمي
 باشد:پذير مير موارد زير امکانها صرفاً داصالح يا تغيير آراي قطعي هيأت ـ۴۵ماده 

شکلي  حاظلانوني  به قوازين مت صادرکننده رأي به اکثري  آراء تشخيص دهد که مفاد حکم صادر شده از نظر هيأ در مواردي که -الف
 باشد.ش مييا ماهوي( مخدو

ي را صادر رائ  وبيي حکم داشته باشد و مرجع قضا هرگاه تخلف کارمند ننوان يکي از جرايم مندرج در قانون مجازات اسالمي - 
 ح يا تغيير رأي خود داشته باشد.با اکثري  آراء نظر بر اصال تنمايد و هيأ

 سيده باشد.نالي نظارت رييد هيأتتبصره ا در هر صورت در موارد مندرج در بندهاي الف و   اين ماده اين امر بايد به تأ
 

 نقض يا ابطال رأی فصل نهم ـ

 ر اس :ها در موارد زير متصوهيأتنقض يا ابطال آراء قطعي  ـ۴۶ماده 
 ر رأي نداشته باشد.رسيدگي و صدوقانون، صالحي   ۷ت يا يکي از انضاي آن به داليل مندرج در ماده مواردي که هيأ -الف
 قانون نبوده باشند. ۶اجد شرايط مقرر در ماده ها وانضاي هيأت - 
   شده باشد.ر جعلي بودن آنها ثابت مستند به اسناد و مدارکي باشد که پس از صدورأي هيأ -ج
شده مدارک ياد وود اسناد شثاب   وگناهي متهم باشد کننده يا بير رأي، اسناد و مدارکي به دس  آيد که دليل حقاني  درخواس پس از صدو -د

 کننده نبوده اس .ت رسيدگيا هيأدر جريان رسيدگي مکتوم يا مغفول مانده و يا در اختيار متهم ي
 ها را نقض نمايد.ادره توسط هيأتقانون آراء قطعي ص ۲۱اجراي ماده  ديوان ندال  اداري در -ها
رجع قضايي ماز طريق  جرمانهمنالي نظارت به لحاظ ندم رناي  قانون يا انمال تبعيض در اجراي قانون يا ثبوت غرض مواردي که هيأت -و

 ري تشخيص دهد.بنابه مصالحي ررو هقانون( يا موارد ديگري ک ۲۲ماده  ۲صالحه در مورد آراء صادره  موروع تبصره
 3..-ز

گي مورد رسيداً شود مجدديتي که حسب مقررات تعيين منده متهم در هيأگردد پرودر کليه مواردي که آراء قطعي نقض يا ابطال مي ـ۱تبصره 
 ر رأي قرار خواهد گرف .و صدو

 .ه رأساً رسيدگي موروع را مختومه انالم نمايدحهاي مطروندهتواند در خصوص پرونالي نظارت ميهيأت ـ۲تبصره 
 

 ساير مقررات فصل دهم ـ

ي حسب قاوانين و مقاررات   رعي  استخدامي وباشد و تا آن زمان وآثار و تاريخ اجراي رأي از تاريخ ابال، رأي قطعي به کارمند مي ـ  ۴۷ماده 
 غيب  شده باشد. ده يا مرتکب تخلفن آماده به خدم  شآ( ۳قانون و تبصره   ۱۳مربوط خواهد بود مگر آنکه در اجراي ماده

کنند، رقراري مستمري ميبقانون تقاراي  ۱۱رعي  معيشتي افرادي را که در اجراي ماده نده و وهاي تجديدنظر موظفند پروهيأت ـ  ۴۸ماده 
 نمايند. اجد شرايط بودن نسب  به برقراري مقرري مذکور اقدامبررسي نموده و درصورت و

                                                 
 08/۱۰/۱۳۹۲ مورخ  الحاقی - 2
 باطل شده است ت عمومی ديوان عدالت اداریهيأ ۲۵/۶/۱۳۸۰ -۲۰۴رأی  براساساين بند   - 3
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هاي موجاود خاود کاه    نهاي مشمول قانون مکلفند در کليه ساختمالتي و دستگاههاي دوها، مؤسسات و شرک زارتخانههر يک از و ـ۴۹اده م
صاوص  خهااي الزم را در  ق خاصي جه  انالم تخلف آنان نصب نمايند و اطالنيهباشد، صندومحل مراجعه مردم و اربا  رجوع مي

د. ايان  ان قارار دهنا  خگو و چگونگي درياف  و رسيدگي به تخلفات اربا  رجوع و مردم در معارض دياد آنا   محل مراجعه و افراد پاس
اي اني و امضقد نام و نشها مورد بررسي قرار خواهد گرف . تبصره ا شکايات فا ت باز و شکواييهاي يک بار توسط هيأها هفتهقصندو

 شاکي قابل رسيدگي نخواهد بود.
يدگي اسا  باه   يا در دس  رس ها ارجاع و به آنها رسيدگي نشدههايي که قبل از اجراي اين دستورالعمل به هيأتندهبه پرورسيدگي  ـ  ۵۰ماده 

 .ترتيب مقرر در اين دستورالعمل صورت خواهد گرف 
ب شده اس ، و هيأت نالي نظارت تصوي 4/8/1378تبصره در دويس  و چهلمين جلسه مورخ  23ماده و  50ين دستورالعمل مشتمل بر ا

باشد.براي کليه هيأت ها الزم االجرا مي . دبيرکل سازمان و رئيس هيأت نالي نظارت   
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 های اجرايیدستگاه رشوه در مبارزه با نامه پيشگيری وآيين

 مصاديق رشوه  –فصل اول 

مالي  جه ياتسليمرداخ  ويندياسندپکارکنان ومسئوالن دستگاههاي اجرايي که مطابق بندهاي ذيل مبادرت به اخذ ويامال نما -1ماده 

( 8( ماده  17 وجه به بندد، باترادرياف  کنندياموجبات جلب موافق  ومذاکره وياوصول وايصال مال ياسندپرداخ  وجه رافراهم نماين
اسب مناي انمال مجازات پرونده آنان به هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري بر -1372مصو  –قانون رسيدگي به تخلفات اداري 

 .ارجاع خواهدشد

 .الف: گرفتن وجوهي به غيرازآنچه درقوانين ومقررات تعيين شده اس  
 .مترازقيم کرفاحش   : اخذمالي بالنوض يابه مقدارفاحش ارزانترازقيم  معمولي ياظاهراً به قيم  معمولي وواقعاً به مقدا

 .ربوطررات ممستقيم به اربا  رجوع بدون رناي  مقج : فروش ما لي به مقدارفاحش گرانترازقيم  به طورمستقيم وياغير
 .رجوع زاربا اد: فراهم نمودن موجبات ارتشاء ازقبيل مذاکره جلب موافق  ياوصول وايصال وجه يامال ياسندپرداخ  وجه 

دادن امري که مربوط ناانجام ي م دادناخذ ياقبول مال ياسندپرداخ  وجه ياتسليم مال ازاربا  رجوع به طورمستقيم ياغيرمستقيم براي انجا ا:ه
 .به دستگاه اجرايي مي باشد

يرفتن وابط ياپذناي  رو: اخذهرگونه مال ديگري که درنر  رشوه خواري تلقي مي شود، ازجمله هرگونه ابراء ياانطاء وام بدون ر
شخاص دمات به اخرايه براي ا تعهديامسئوليتي که من غيرحق صورت گرفته  باشدوهمچنين گرفتن پاداش وقائل شدن تخفيف ومزي  خاص

 .وانمال هرگونه موافق  ياحمايتي خارج ازروابط که موجب بخشودگي ياتخفيف گردد

 

 تکاليف ووظايف دستگاههای اجرايی –فصل دوم 

 يند:دام نماداقم مواردذيل مي باي( اين آيين نامه براي تحقق اهدا  اين آيين نامه نسب  به انجا16دستگاههاي موروع ماده   کليه-2ماده 

رايه مي اه به مردم دماتي کخشفا  سازي مراحل انجام خدمات اطالع رساني مناسب به مردم ، اصالح وکوتاه نمودن روشهاي انجام  –الف 
 .گردد، توسعه فناوري اداري ، انجام نظرسنجي ازمردم ومراجعه آن براساس 

ظام اداري رجوع درن اربا  صادرمي گردد،  طرح تکريم مردم وجلب رراي دستورالعملهايي که ازطر  سازمان مديري  وبرنامه ريزي کشور
 ومصوبات مربوط به اصالح سيستمهاوروشهاي اداري ( 

 .آموزش کارکنان به نحوي که کارکنان ذيربط ازمفادآئين نامه به طورکامل مطلع شده باشند –  
ن کل واحدهاي نها، مديراسازما انداران ، مديران نامل شرکتها، روسايانتخا  بازرس يابازرسان ازطر  وزراء وروساي سازمانها، است –ج 

 .استاني براي انجام نظارتهاي الزم به طريق مقتضي وتهيه وارايه گزارش درحيطه ومأموريتهاي محوله 
ن نامه ي براساس آييکم قطع( اين آيين نامه راگزارش نموده وگزارش آنان  منجربه صدورح1تشويق اشخاصي که تخلفات موروع ماده   -د

 .سدباشد، مطابق آيين نامه اي که به پيشنهادسازمان مديري  وبرنامه ريزي کشوربه تصويب هيئ  وزيران مي ر
شخيص ي که به ترمواردپيش بيني حق  فسخ براي دستگاه اجرايي درقرارداد بااشخاص حقيقي وحقوقي به منظورانمال حق مذکورد -اه

 .( اين آيين نامه شود1مرتکب يکي ازانمال بندهاي ماده  دستگاه اجرايي طر  قرارداد

 

 تکاليف ووظايف کارکنان  –فصل سوم 

ه خودياديگر کارکنان ب( نسب  1کليه کارکنان دستگاههاي موروع آيين نامه مکلفنددرصورت اطالع ازوقوع اقدامات مندرج درماده  -3ماده 
 .انون پيگيري شودتامطابق قع دهندهيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ومقامات مافوق اطالمراتب راباذکرمشخصات فردياافرادپيشنهادکننده به 
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 مجازاتهای اداری نحوه رسيدگی به تخلفات رشوه گيرندگان و –فصل چهارم 

ت اقدام ( وانمال مجازا1دستگاههاي مشمول اين آيين نامه به ترتيب زيربراي پيگيري ورسيدگي به تخلفات موروع ماده    -5ماده 
 خواهندنمود:

ين ا( 1ع ماده  قوع تخلفات مورو( قانون رسيدگي به تخلفات اداري چنانچه ازطريق بازرسان انتصابي به و12مقامات مندرج درماده   –الف 
ي انمال يک سب  بهآيين نامه توسط هريک ازکارکنان يامديران ومسئوالن مربوط اطالع حاصل نمايندمکلفندحسب اهمي  موروع ن

 .( قانون رسيدگي به تخلفات اداري اقدام نمايند9( ماده  زمجازاتهاي بندهاي  الف ( و    ا
ان تخلف وجه به ميزفندباتدرصورت تکرارتخلف باگزارش وتاييدبازرسان يامديران ذيربط ، هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مکل –  

 .کوردربندفوق ( محکوم نمايند( قانون يادشده  به استثناي مواردمذ9ماده  وحساسي  آن کارمندان متخلف رابه يکي ازمجازاتهاي مقرردر
گي به تخلفات ( قانون رسيد9  ( اين آيين نامه متخلف باتقاراي انمال اشدمجازاتهاي مندرج درماده1درصورت تکرارتخلف موروع ماد  –ج 

 .م خواهدشدداري محکواخلفات تات دولتي توسط هيئ  رسيدگي به اداري به يکي ازمجازاتهاي  بازخريدخدم  ، اخراج ياانفصال دايم ازخدم
راحل فوق الذکرنمي م( بدون طي 9مراحل مذکوردراين ماده مانع ازانمال هيئ  هاي رسيدگي به تخلفات اداري درماده  -1تبصره 

 .ندل نمايانماباشدوهيئ  ها  مي توانندحسب درجه اهمي  تخلف موروع مجازاتهاي بند ج( رابراي باراول يادوم 

ه اي رسيدگي برونده آنان به هيئته( قانون رسيدگي به تخلفات اداري مي توانندکارکناني راکه پ13مقامات ذيربط باتوجه به ماده  -2تبصره 
 .ربه مدت سه ماه آماده به خدم   نمايندثتخلفات اداري ارجاع مي شودحداک

دباتخلفات بوط به خوقررات مرملکفندبراساس قوانين وم ه تخلفات اداري نمي باشنددستگاههاي اجرايي که مشمول قانون رسيدگي ب-3تبصره 
 .مندرج دراين مقررات برخوردنمايند

وندباتقاراي انمال اشدمجازاتهاي ( ش1( اين آيين نامه مرتکب تخلفات بندهاي ماده  2درصورتي که بازرسان موروع بند ج ( ماده  -4تبصره 
 .خواهندشد زبور معرفيمئتهاي خلفات اداري به هيئ  هاي مزبوردرقانون رسيدگي به تخلفات اداري به هيمذکوردرقانون رسيدگي به ت

( قانون 19رماده  رتيب مقرردتان به چنانجه تخلف ارتکابي بازرس ننوان يکي ازجرايم مندرج درقوانين جزائي رانيزداشته باشدپرونده آن
 .لح ارجاع خواهدشدرسيدگي به تخلفات اداري به مراجع قضايي صا

اين  د( ،   ه ( ،   ج ( ،  يا    (  ( اين آيين نامه که واجدجنبه جزايي اس  ، خصوصاً بند ه(1درموردتخلفات موروع بندهاي ماده   -6ماده 

  .الح نيزمنعکس نمايدص( قانون رسيدگي به مراجع قضايي 19، هيئ  رسيدگي به تخلفات اداري مکلف اس  بارناي  ماده  ماده

ن نامه ( آيي1ماده   درصورتي که اشخاص حقيقي وياحقوقي طر  قراردادبادستگاههاي اجرايي مرتکب يکي ازانمال بندهاي -7ماده 
ت رايط معامالايددرششونددستگاه ذيربط مجازبه نقدقراردادجديدبااشخاص يادشده به مدت پنج سال  نمي باشدواين موروع ب

 .بااشخاص حقيقي وحقوقي درج گردد

نامه ريزي ري  وبردستگاه اجرايي مربوط موظف اس  مشخصات اشخاص حقيقي ياحقوقي موروع اين ماده رابه سازمان مدي-1تبصره 
 .کشورنيزانالم دارد

اس   ي کشورموظفامه ريزدرصورتي که اشخاص يادشده حداقل دوبارمرتکب تخلف مندرج دراين ماده گردندسازمان مديري  وبرن-2تبصره 
 .ظ نمايدپيمان لحا ط نمومينام آنهابه کليه دستگاههاي اجرايي خودداري ازانجام معامله بااشخاص مزبورراجزء شرايرمن انالم 

 ( اين آيين نامه به شرح زير مي باشد:2شرايط انتخا  بازرسان موروع بند  ج ( ماده   -8ماده 

 دبازرسان بايدازبين افرادامين ، مطلع باحسن سابقه انتخا   شون –الف 



 22                                   کارمندان  دگی به تخلفات اداریيقانون رس 

 

 .برسد مشابه صالحي  بازرسان مي بايدبه تاييدواحدهاي ارزيابي نملکردوپاسخگويي به شکايات هردستگاه ياواحدهاي –  
 .س  اهماهنگي ، آموزش ونظار ت برکاربازرسان به نهده دفترارزيابي ونملکردوپاسخگويي به شکايات دستگاه  -ج
 .مايندامضاء ن .ي گرددممنظورتوسط سازمان مديري  وبرنامه ريزي کشورتهيه  بازرسان موظفندسوگندنامه مخصوص راکه براي همين -د
( 6ستنادماده  اي گرددبه نجام مدستگاههاميتوانندحسب توانمنديهاوکارآيي وحجم مسئولي  محوله وخدمات برجسته اي که توسط بازرسان ا -ه

ه ننوان فوق العاده ويژه موع حقوق وفوق العاده هاي مربوط ب( مج %30قانون نظام هماهنگ پرداخ  کارکنان دول  تاميزان سي درصد 
 .بازرسان پرداخ  نمايند

ي م وظيفه مس انجافوق العاده يادشده غيرمستمراس  ومشمول کسرکسوربازنشستگي نمي باشدوتازمانيکه  مستخدم به ننوان بازر
 .خ  اس  نظردستگاه ذيربط قابل پردا با نمايدوگزارشهاي بازرسي آن واصل مي گردد

تايکماه دتخلف انجام مي دهند( ازبازرساني که خدمات برجسته اي براي پيگيري وکشف موار%40دستگاههامي توانندبه حداکثرچهل درصد  -و
 .ن پاداش پرداخ  نمايند( قانون استخدام کشوري واحکام مشابه به ننوا41حقوق ومزايانالوه برپاداش پايان سال درچارچو  ماده  

، 4/3/1382مورخ  35665/1801ن باپيشنهادواحدهاي ارزيابي نملکردوپاسخگويي به شکايات ، موروع بخشنامه شماره بازرسا -ز
ني به  پس  هاي سازماان پستدفترمذکورمي تواندباحفظ پس  ومسئوليتهاي مربوط وياباتغييرننو .وباتاييدمقامات مسئول منصو  مي شوند

 .دشددخواهنازفوق العاده هاي ويژه بازرسي بهره منبازرساندرهرحال  .ده نمايداستفابازرسيبازرس براي انجام وظايف
اسخگويي به شکايات نملکردوپ رزيابيدرواحدهاي استاني بازرسان باپيشنهادرؤساي سازمانهاي استاني يامديران کل استان و تاييدواحدهاي ا -ح

 .درمرکزمنصو  مي شوند
ظايف درسايرواحدهاي جام اين ورسي وانن نالوه براجراي مفاداين آيين نامه دراستانداريها، نهده داربازبازرسان منصو  ازطر  استاندارا –ط  

 .استاني مي باشند
 زي کشوراينمان مديري  و برنامه ريبراي مواردخاص باتاييدساز .( کل کارکنان تجاوزنمايد %5تعدادبازرسان هردستگاه نبايدازنيم درصد  –ي 

 .س  درصدقابل افزايش ا
تخلفات مه يکي ازآيين نا درصورتي که هريک ازکارکنان واحدهاي تح  سرپرستي مديران ، روساومسوالن سازمانهاي موروع اين -9ماده 

 زانتصا  بهامدت شش ماه  ( آيين نامه شوندبه مديران ومسؤالن براي باراول تذکرداده خواهدشدوبراي باردوم1مندرج درماده  
 .وبراي بارسوم تادوسال ازانتصا  به پستهاي ومزبورممنوع خواهندنمودسمتهاي قيدشده محروم 

، يرمنابعازرسان وسازارشات بع ،  گسازمان مديري  وبرنامه  ريزي کشورمکلف اس  براساس روشهاي نظرسنجي ازمردم واربا  رجو -10ماده 
سطح بندي ويه وتحليل ، تجز وع رشوه ، طبقه بنديهرساله دستگاههاي مشمول اين آيين نامه راازنظردرجه سالم  اداري وميزان شي

امه براي انجام ناين آيين  مشمول کليه دستگاههاي .ونتايج راهمراه با راهکارهاي اجرايي به رئيس وديگرمسوالن منعکس نمايد .نمايد
 .مطلو  اين ماده به همکاري باسازمان مديري  وبرنامه ريزي کشورمي باشند

 .ده نمل آورنبيين نامه آوبرنامه ريزي کشورموظف  اس  اقدامات الزم رابراي توجيه وپيگيري اجراي اين  سازمان مديري  -11ماده 

ف  وپرداخ  رمعرض درياه بيشترددستگاههاي اجرايي موظفندبراي اجراي دقيق اين آيين نامه واحدهاوگروههايي ازکارکنان خودراک -12ماده 
 .سيب پذيرراباجدي  واولوي  اصالح نمايدرشوه مي باشنداولوي  بندي نمايدونقاط آ

جلب وکريم مردم تراي طرح هرکدام ازدستگاهاي مشمول اين آيين نامه موظفندطي حکمي يکي ازمعاونين دستگاه راکه مسؤل اج -13ماده 
 يري ، نظارتمي باشندمسئول پيگ 1/6/1381رح .ک 026394ت  /21619رراي  اربا  رجوع ، موروع تصويب نامه شماره 

ده سازمان يادش .رائه دهندکشورا واجراي اين آيين نامه نمايندوگزارشهاي مربوط راهرشش ماه يکبار به سازمان مديري  وبرنامه ريزي
 .دپس ازجمع بندي ، گزارش  دستگاههاي اجرايي راتهيه وبه رئيس جمهوروشورايعالي اداري تقديم مي کن

يربط درهردستگاه اجرايي ، رفع موانع ومشکالت اجرايي ، درياف  گزارشات وپيگيري به منظورايجادهماهنگي بين واحدهاي ذ -1تبصره 
( اين آيين نامه وبانضوي  مسئول 13مستمراجراي اين آيين نامه ، کارگروهي بامسئولي   معاون دستگاه دستگاه اجرايي موروع ماده  
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احدبهبودسيستمهاوروشهاي اداري ، مسئول واحدحراس  ، مسئول واحدارزيابي نملکردوپاسخگويي به شکايات  دبيرکارگروه ( ، مسئول و
 .هماهنگي هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري يارئيس هيئ  بدوي   درصورت تشکيل هيئ  ( ويکي ازبازرسان تشکيل مي گردد

 .نمايند دشده ارايهروه يارگواحدهاي حراس  موظفندکه نتايج بازرسيهاواقدامات قانوني خودرادرخصوص اين تصويب نامه به کا-2تبصره 

وري ، اتحقيقات وفن ،رت نلوم سازمان مديري  ونرنامه ريزي کشور، وزارت  فرهنگ وارشاداسالمي ، وزارت آموزش وپرورش ، وزا -14 ماده
 دمي نمومي مرش آگاهوزارت بهداش  ، درمان وآموزش پزشکي وسازمان صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران مکلفنددرجه  افزاي
رنامه بت موجود، ع معضالازقوانين ومقررات وفعاليتهاي انجام شده درجه  اصالح روشهاي موردنمل وجلب مشارک  مردم براي رف

ليه ان دول  وکارگزارريزي واصالح برنامه هاي آموزشي معار  اسالمي  فرهنگ سازي ( براي دانش آموزان ، دانشجويان ، ک
مات الزم را ستيزي اقداگ فسادرفتاري وتغييرگرايش ونگرش ذهني وايجادبسترهاي مناسب فرهن افرادجامعه به منظورافزايش مهارتهاي

 .دستگاههاي يادشده مکلف به همکاري باسازمان مديري  وبرنامه ريزي کشورمي باشند .انجام دهند

ه يادشده گزارشي دبيرخان .دخواهدبوله بافسادمسئولي  پيگيري اين آيين نامه برنهده دبيرخانه ستادارتقاء سالم  نظام اداري ومقاب-15ماده 
 .ازپيشرف  کاربه رئيس جمهوروستادارايه خواهدنمود

مصو   –، اجتماني وفرهنگي جمهوري اسالمي ايران اديقانون برنامه چهارم توسعه اقتص 4(160کليه دستگاه هاي مذکوردرماده  -16ماده 
مشمول اين آيين  ، نهادهاي نمومي غيردولتي وشهرداريهاهاوبيمه هاي دولتيبانک –ونيروي انتظامي وکارکنان قوه قضائيه  -1383
 .باشندنامه مي

                                                 
 از پنجـاه  بـي   كـه  و سـارر شـركتها ي  « 1/6/1366 كشور، مصـو   عموميمحاسبات نونقا( »4) ماده موضوع دولتي و شركتهاي ها، مؤسساتوزارتخانه ـ كليه  160 ماده - 4

 داشـته  ، تعلققانوني بيمه و شركتهاي اعتباري بانكها و مؤسسات استثناي، بهدولتي و شركتهاي دولتي ها، مؤسساتوزارتخانه آنها منفرداً را مشتركاً به و سهام (سرماره%50درصد )

 تابعـه  و شـركتهاي  ارـران  نفـ   ملـي  : شـرك   ، ازجملـه اسـ   ذكر را تصررح نامآنها، مستلزم  به عمومي و مقررات قوانين شمول كه دولتي شركتها و مؤسسات باشند و همچنين

 تابعـه  و شـركتهاي  ارـران  معدني و صنارع معادن و نوسازي توسعه ، سازمانتابعه شركتهاي و ارران صنارع و نوسازي گسترش آنها، سازمان تابعه و شركتهاي نف وزارت به وابسته

 باشند.مي قانون ارن مقررات ، مشمولدر موارد مربوط
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 قانون ممنوعيت تصدی بيش از يك شغل

  .دار شودتواند تنها يک شغل دولتي را نهدهقانون اساسي جمهوري اسالمي ايران هر شخص مي 1415با توجه به اصل -ماده واحده 

  .باشندها و مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي از اين حکم مستثني ميزشي در دانشگاههاي آموسم  - 1تبصره 

  .شودجام ميام وق  انه طور تمبمنظور از شغل نبارت اس  از وظايف مستمر مربوط به پس  ثاب  سازماني، يا شغل و يا پستي که  - 2تبصره 

به  هاي دولتي کههاي مديره و شوراهاي مؤسسات و شرک يأتشرک  و نضوي  در شوراهاي نالي، مجامع نمومي، ه - 3تبصره 
گيرد شغل مي ماني صورتغل سازشهاي پس  و يا نمايندگان قانوني سهام دول  و به موجب قانون و يا در ارتباط با وظايف و مسئولي ننوان

  .وق ممنوع خواهد بودگردد لکن پرداخ  يا درياف  حقوق باب  شرک  و يا نضوي  در موارد فنميديگر محسو 

  و نمومي اس ا مؤسساتتصدي هر نوع شغل دولتي ديگر در مؤسساتي که تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دول  و ي - 4تبصره 
هاي ک انواع شر مديره مجلس شوراي اسالمي، وکال  دادگستري، مشاوره حقوقي و رياس  و مديري  نامل يا نضوي  در هيأتنمايندگي

  .هاي تعاوني ادارات و مؤسسات براي کارکنان دول  ممنوع اس شرک صوصي جزخ

ز مشاغلي که در يک زمان اگردد و وجوه دريافتي ماه تا يکسال محکوم مي 6متخلف از اين قانون به انفصال خدم  موق  از  - 5تبصره 
وجوه موروع  ر استردادالوه بندر صورت تکرار در مرتبه دوم،  .دگردرا داشته اس  به جز حقوق و مزاياي شغل اصلي وي مسترد ميتصدي آن

  .گرددانفصال دائم از مشاغل محکوم مياين تبصره به

  .گردندآمر و صادرکننده احکام در صورت اطالع به نصف مجازات مذکور در صدر تبصره محکوم مي - 6تبصره 

ودن بورت مطلع صيگر، در اي دولتي در صورت پرداخ  حقوق و مزايا باب  شغل دهمسئولين ذيحسابي و واحدهاي مالي دستگاه - 7تبصره 
  .ماه محکوم خواهند گرديد 6تا  3شغل دوم به انفصال خدم  موق  بين از

 ل مفاد اينگردند از شموهاي مختلف منصو  ميهائي در دستگاهافرادي که مستقيماً از سوي مقام معظم رهبري به سم  - 8تبصره 
  .مستثني خواهند بودنونقا

وابسته به  ت دولتي وها و مؤسسانمايند و شرک هائي که به نحوي از بودجه نمومي استفاده ميها، نهادها و ارگانکليه سازمان - 9تبصره 
  .باشندمؤسساتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام اس  مشمول اين قانون ميدول  و

راي اسالمي ه مجلس شواد و ساده واحده و نه تبصره در جلسه روز يکشنبه يازدهم دي ماه يک هزار و سيصد و هفتقانون فوق مشتمل بر م
  .به تأييد شوراي نگبهان رسيده اس 14/10/1373در تاريخ تصويب و

 اکبر ناطق نوري نلي -رئيس مجلس شوراي اسالمي 
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م را قسـمتي از  وسساتي كه تمامولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل درگر در رريس جمهور، معاونان رريس جمهور، وزرران و كارمندان دول  نمي توانند بي  از رك شغل د

  در عامـل رـا عيـور    سرماره آن متعلق به دول  را موسسات عمومي اس  و نمارندگي مجلس شوراي اسالمي و وكاالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رراس  و مـدررت 

ي از ارـن  وسسات تحقيقاتشركتهاي تعاوني ادارات و موسسات براي آنان ممنوع اس  . سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و م هيات مدرره انواع مختلف شركتهاي خصوصي ، جز

 .حكم مستثني اس 


