قانون رسیدگی به تخلفات اداری
ماده : 1به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه های مشمول این قانون هیاتهای تحت عنوان
"هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان " تشکیل خواهد شد .هیاتهای مزبور شامل هیاتهای بدوی و تجدید
نظر می باشد.
تبصره  : 1هیات تجدید نظر در مرکز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاه های مشمول این
قانون که فهرست آنها به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ،تشکیل می شود و در صورت دارای شعبه هایی
خواهد بود.
تبصره  : 2در صورت تشخیص هیات عالی نظارت یک هیات تجدید نظر در مرکز برخی از استانها که ضرورت
ایجاب نماید تشکیل می گردد.
ماده  : 2هر یک از هیاتهای بدوی و تجدید نظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی البدل می باشد که
با حکم وزیر یا باالترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط و سایردستگاه های موضوع تبصره ماده یک برای
مدت سه سال منصوب می شوند وانتصاب مجدد آنان بالمانع است .
تبصره  : 1در غیاب اعضای اصلی اعضای علی البدل به جای آنان انجام وظیفه خواهند نمود.
تبصره  : 2هیچ یک از اعضای اصلی و علی البدل هیاتهای بدوی یک دستگاه نمی توانند همزمان عضو هیات
تجدید نظر همان دستگاه باشند ،همچنین اعضای مذکور نمی توانند در تجدید نظر پرونده هایی که در هنگام
رسیدگی بدوی به آن رای داده اند شرکت نمایند.
ماده  : 3برکناری اعضای هیاتهای بدوی و تجدید نظر با پیشنهاد وزیر یا باالترین مقام سازمان مستقل دولتی و
سایر دستگاه های موضوع تبصره  1ماده  1و تصویب هیات عالی نظارت صورت می گیرد.
ماده  : 4صالحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیات بدوی است و آرا صادره در صورتی که قابل
تجدید نظر نباشد از تاریخ ابالغ  ،قطعی و الزم االجرا است  .در مورد آرایی که قابل تجدید نظر باشد هر گاه
کارمند ظرف  33روز از تاریخ ابالغ رای درخواست تجدید نظر نماید ،هیات تجدید نظر مکلف به رسیدگی
است  .آرای هیات تجدید نظر از تاریخ ابالغ قطعی و الزم االجرا است .
تبصره  : 1هر گاه رای هیات بدوی قابل تجدید نظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدید نظر ننماید
رای صادر شده قطعیت می یابد و از تاریخ انقضای مهلت یاد شده الزم االجرا است .

تبصره  : 2ابالغ رای طبق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می آید و در هر صورت فاصله بین صدور رای و
ابالغ آن از  33روز نباید تجاوز کند.
ماده  : 5به منظور تسریع در جمع آوری دالیل و تهیه و تکمیل اطالعات و مدارک هیاتها می توانند از یک یا
چند گروه تحقیق استفاده نمایند .شرح وظایف  ،تعداد اعضا و شرایط عضویت در گروه های تحقیق  ،در آیین
نامه اجرایی این قانون مشخص می شود.
تبصره  :گروه های تحقیق هر یک از هیاتهای بدوی و تجدید نظر مستقل از یکدیگر بوده و یک گروه تحقیق
نمی تواند در تحقیقات مربوط به مراحل بدوی و تجدید نظر یک پرونده اقدام به تحقیق نماید.
ماده  : 6اعضای هیاتهای بدوی و تجدید نظر عالوه بر تدین به دین مبین اسالم و عمل به احکام آن و اعتقاد و
تعهد به نظام جمهوری اسالمی ایران و اصل والیت فقیه  ،باید دارای شرایط زیر باشند:
 -1تاهل .
 - 2حداقل  33سال سن .
 - 3حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا معادل آن .
تبصره  : 1در موارد استثنایی داشتن مدرک دیپلم حسب مورد با تایید هیات عالی نظارت بالمانع است.
تبصره  : 2در هر هیات باید یک نفر آشنا به مسائل حقوقی عضویت داشته باشد و حداقل دو نفر از اعضای اصلی
هیاتهای بدوی و تجدید نظر باید از بین کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه که حداقل پنج سال سابقه کار دولتی
دارند ،به این سمت منصوب شوند.
ماده : 7اعضای هیاتهای بدوی یا تجدید نظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رای شرکت نخواهند کرد:
الف  -عضو هیات با متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
ب  -عضو هیات با متهم دعوای حقوقی یا جزایی داشته یا در دعوای طرح شده ذینفع باشد.
تخلفات اداری
ماده  : 8تخلفات اداری به قرار زیر است :
 - 1اعمال و رفتار خالف شئون شغلی یا اداری .
 - 2نقض قوانین و مقررات مربوط.

 - 3ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل .
 - 4ایراد تهمت و افترا ،هتک حیثیت .
 - 5اخاذی .
 - 6اختالس .
 - 7تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص .
 - 8ترک خدمت در خالل ساعات موظف اداری
 - 9تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز.
 - 13تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی  ،ایراد خسارات به اموال دولتی .
 - 11افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری .
 - 12ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه .
 - 13سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای باالتر در حدود وظایف اداری .
 - 14کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده .
 - 15سهل انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر.
 - 16ارائه گواهی یا گزارش خالف واقع در امور اداری .
 - 17گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه
خواری تلقی می شود.
 - 18تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاص که حق
دریافت آن را دارند.
 - 19تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری .
 - 23رعایت نکردن حجاب اسالمی .
 - 21رعایت نکردن شئون و شعایر اسالمی .

 - 22اختفا ،نگهداری  ،حمل  ،توزیع و خرید و فروش مواد مخدر.
 - 23استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر.
 - 24داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی .
 - 25هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی .
 - 26جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی .
 - 27دست بردن در سواالت  ،اوراق  ،مدارک و دفاتر امتحانی  ،افشای سواالت امتحانی یا تعویض آن ها.
 - 28دادن نمره یا امتیاز ،بر خالف ضوابط.
 - 29غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی .
 - 33سو استفاده از مقام و موقعیت اداری .
 - 31توقیف  ،اختفا ،بازرسی یا باز کردن پاکتها و محموالت پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون
مجوز قانونی .
 - 32کارشکنی و شایعه پراکنی  ،وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به
اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی .
 - 33شرکت در تحصن  ،اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی  ،یا تحریک به برپایی تحصن  ،اعتصاب و تظاهرات
غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی .
 - 34عضویت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر اسالم مردود شناخته شده اند.
 - 35همکاری با ساواک منحله به عنوان مامور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی.
 - 36عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به
نفع آنها.
 - 37عضویت در گروه های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.
 - 38عضویت در تشکیالت فراماسونری.

مجازاتها
ماده  : 9تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از:
الف -اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی .
ب -توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی .
ج -کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال .
د -انفصال موقت از یک ماه تا یک سال .
ه -تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال .
و -تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاه های دولتی و دستگاه های
مشمول این قانون .
ز -تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال .
ح -بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از  23سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از
 25سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت  33تا  45روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر
سال خدمت به تشخیص هیات صادرکننده رای .
ط -بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از  25سال
سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه.
ی  -اخراج از دستگاه متبوع .
ک -انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول این قانون .
تبصره  : 1در احتساب معدل خالص حقوق  ،تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل مستخدمان موضوع بند ط در سه
سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگی  ،حقوق گروه جدید (پس از تنزل یک تا دو گروه ) مالک محاسبه قرار
می گیرد.
تبصره  : 2کسور بازنشستگی یا حق بیمه (سهم کارمند) کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دایم ،
اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا می شوند و نیز حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان و در
موردمحکومان به بازنشستگی  ،حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده  ،همچنین کسور بازنشستگی یا

حق بیمه کارمندانی که در گذشته در اجرای مقررات قانونی از دستگاه دولتی متبوع خود اخراج گردیده اند،
قابل پرداخت است .
تبصره  : 3هیاتهای بدوی یا تجدید نظر ،نماینده دولت در هر یک از دستگاه های مشمول این قانون هستند و رای
آنان به تخلف اداری کارمند تنها در محدوده مجازاتهای اداری معتبر است و به معنی اثبات جرمهایی که موضوع
قانون مجازاتهای اسالمی است  ،نیست.
تبصره  : 4هیاتها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند ،در صورت احراز تخلف یا تخلفات  ،در
مورد هر پرونده صرفا یکی از مجازاتهای موضوع این قانون را اعمال خواهند نمود.
ماده  : 13فقط مجازاتهای بندهای د ،ه  ،ح  ،ط ،ی  ،ک ماده  9این قانون قابل تجدید نظر در هیاتهای تجدید
نظر هستند.
ماده  : 11برای کارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا با رای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیاتهای
بازسازی و پاکسازی سابق محکوم به اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی شده یا می شوند ،در صورت
داشتن بیش از  15سال سابقه خدمت و  53سال سن  ،به تشخیص هیاتهای تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری
مربوط ،برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهانه که مبلغ آن از حداقل حقوق کارمندان دولت تجاوز نکند
برقرار می گردد .این مقرری از محل اعتبار وزارتخانه یا موسسه مربوط پرداخت می شود و در صورت رفع
ضرورت به تشخیص هیات مزبور ،قطع می شود .چگونگی اجرا و مدت آن طبق آیین نامه اجرایی این قانون
است .
ماده  : 12رییس مجلس شورای اسالمی  ،وزرا ،باالترین مقام اجرایی سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاه
های موضوع تبصره  1ماده  1این قانون و شهردار تهران می توانند مجازاتهای بندهای الف  ،ب  ،ج  ،د ماده 9
این قانون را راسا و بدون مراجعه به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند
و اختیارات اعمال مجازاتهای بندهای الف  ،ب و ج را به معاونان خود و بندهای الف و ب را به استانداران ،
روسای دانشگاه ها و مدیران کل تفویض کنند .در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور
هیاتهای تجدید نظر حق رسیدگی و صدور رای مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخیص و موافقت
کتبی خود آن مقامات و اشخاص .
ماده : 13وزرا یا معاونان آنان در صورت تفویض وزیر ،رییس مجلس شورای اسالمی  ،باالترین مقام سازمانهای
مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره  1ماده  1این قانون  ،شهردار تهران  ،استانداران و روسای

دانشگاه ها و مراکز مستقل آموزش عالی و تحقیقاتی و معاونان آنان می توانند کارمندانی را که پرونده آنان به
هیاتهای رسیدگی ارجاع شده یا می شود را حداکثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمایند.
تبصره  : 1در مورد موسساتی که آمادگی به خدمت در مقررات استخدامی آنها پیش بینی نشده است  ،بر اساس
مفاد قانون استخدام کشوری رفتار خواهد شد.
تبصره  : 2چنانچه کارمند پس از رسیدگی در هیاتها برائت حاصل نماید فوق العاده شغل یا مزایای شغل یا
عناوین مشابه دوران آمادگی به خدمت بر اساس آخرین حقوق و مزایای قبل از این دوران پرداخت می شود.
تبصره  : 3هیاتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند در مدت آمادگی به خدمت  ،به پرونده اتهامی
کارمندان رسیدگی کنند و تصمیم الزم را اتخاذ نمایند ،و در صورتی که در مدت مذکور پرونده جهت
رسیدگی پژوهشی به هیات تجدید نظر ارجاع شود مدت آمادگی به خدمت برای سه ماه دیگر قابل تمدید
خواهد بود و هیات تجدید نظر موظف است حداکثر تا پایان مدت مزبور به پرونده رسیدگی کرده رای الزم را
صادر نماید .در هر حال با صدور حکم قطعی هیاتهای رسیدگی حکم آمادگی به خدمت لغو می گردد.
ماده  : 14هر گاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیاتهای بدوی و تجدید نظر مستلزم استفاده از نظر
کارشناسی باشد ،مورد به کارشناسی ارجاع می شود.
ماده : 15پرونده آن دسته از مستخدمان بازنشسته که قبل یا پس از بازنشستگی در هیاتهای پاکسازی یا بازسازی
مطرح بوده ولی منجر به صدور رای نگردیده است یا آرای صادر شده قطعیت نیافته یا آرائی که در دیوان
عدالت اداری نقض شده است  ،همچنین پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در بندهای 37 ، 36 ، 35 ، 34
و  38ماده  8در صورت وجود مدارک مثبته  ،برای رسیدگی و صدور رای در هیاتهای رسیدگی به تخلفات
اداری مطرح و مجازاتهای مصرح در این قانون حسب مورد اعمال خواهد شد
تبصره  :افراد موضوع بند  34ماده  8این قانون که بر اساس قانون پاکسازی بازنشسته شده اند در صورت باقی
بودن در عضویت  ،پرونده آنان در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و بر اساس این قانون رای الزم
صادر می شود.
ماده  : 16وزرا و نمایندگان مجلسین رژیم سابق  ،دبیران حزب رستاخیز در مراکز استانها  ،مدیران کل حفاظت ،
روسای دوایر حفاظت و رمز و محرمانه بعد از خرداد  1342و اعضای تشکیالت فراماسونری که توسط هیاتهای
پاکسازی یا بازسازی نیروی انسانی محکومیت قطعی نیافته اند یا پرونده آنان تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته

است از خدمت در دستگاه های دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها به صورت دائم منفصل می شوند و حقوق
بازنشستگی آنان قطع می شود .معاونان نخست وزیر ،رییس کل بانک مرکزی  ،مدیران عامل و روسای شرکتها
و سازمانهای مستقل دولتی  ،مستشاران و روسای دیوان محاسبات بعد از خرداد  1342در صوتی که در هیاتهای
رسیدگی به تخلفات اداری ثابت شود که در تحکیم رژیم گذشته موثر بوده اند به انفصال دایم محکوم خواهند
شد .سفرا و استانداران و معاونان وزرای رژیم سابق بعد از خرداد  1342حسب مورد طبق این قانون محکوم به
بازخرید یا بازنشستگی خواهند شد و در صورت ارتکاب یکی از جرایم مصرح در این قانون در صورتی که
مجازات آن جرم بیش از بازنشستگی باشد ،به آن مجازات طبق این قانون محکوم خواهند شد.
تبصره  :در خصوص آن دسته از کارمندانی که به تحکیم رژیم گذشته متهم بوده و تاکنون رای قطعی در مورد
آنان صادر نشده یا رای صادر شده در دیوان عدالت اداری نقض شده است  ،هیاتها می توانند پس از رسیدگی
حسب مورد یکی از مجازاتهای مقرر در این قانون را در مورد آنان اعمال نمایند.
ماده  : 17رییس مجلس شورای اسالمی  ،وزرا یا باالترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و نهادهای انقالب
اسالمی و سازمانهای موضوع تبصره  1ماده  1این قانون  ،شهردار تهران  ،شهرداران مراکز استانها ،استانداران و
روسای دانشگاه های می توانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه متناوب در سال بدون عذر
موجه در محل خدمت خود حاضر نشده اند ،از خدمت وزارتخانه یا دستگاه متبوع اخراج نمایند.
تبصره  : 1هر گاه کارمند یاد شده حداکثر تا سه ماه پس از ابالغ حکم دستگاه متبوع خود مدعی شود که عذر او
موجه بوده است  ،وزیر یا باالترین مقام دستگاه متبوع کارمند موظف است پرونده وی را جهت تجدید نظر به
هیات تجدید نظر مربوط ارجاع نماید .هیات تجدید نظر مکلف به رسیدگی بوده و رای آن قطعی است و در
صورت تایید حکم اخراج یا برائت از تاریخ اخراج  ،در غیر این صورت از تاریخ ابالغ  ،الزم االجرا است .
تبصره  : 2در مورد آن دسته از مستخدمان موضوع این ماده که به هر دلیل به کار بازگشت داده می شوند ،مدت
غیبت و عدم اشتغال آنان حسب مورد جزو مرخصی استحقاقی  ،استعالجی یا بدون حقوق آنان منظور خواهد
شد.
تبصره  : 3در مواردی که حکم اخراج یا انفصال کارمند یا کارمندان توسط مقامات صالحیتدار دستگاه های
اجرایی قبل از قانون بازسازی نیروی انسانی صادر گردیده است  ،این احکام قطعی محسوب می شوند.

سایر مقررات

ماده  : 18کلیه وزارتخانه ها ،سازمانها ،موسسات و شرکتهای دولتی  ،شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی و
شهرداریها و بانکها و موسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و موسساتی که
تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تامین می شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسالمی و نهادهای
انقالب اسالمی مشمول مقررات این قانون هستند ،مشموالن قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش و
نیروهای انتظامی  ،قضات  ،اعضای هیاتهای علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مشموالن قانون کار از
شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.
ماده  : 19هر گاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیات رسیدگی
به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رای قانونی صادر نماید و مراتب را برای
رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد .هر گونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازاتهای
اداری نخواهد بود .چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده
 24این قانون اقدام می نماید.
ماده  : 23به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیاتهای پاکسازی و بازسازی سابق و هیاتهای رسیدگی به
تخلفات اداری مطرح و به دلیل عدم صدور رای یا قطعیت نیافتن رای یا نقض رای صادر شده در دیوان عدالت
اداری  ،در هیاتهای رسیدگی تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به برائت آنان گردیده حقوق مبنا
یا عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به ماخذ آخرین پست سازمانی که قبل از این دوران  ،تصدی آن را به عهده
داشته اند پرداخت خواهد گردید .و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغالن جزو سابقه خدمت آنان
محسوب نمی شود ،و طبق بند "د" ماده  124قانون استخدام کشوری عمل می شود.
تبصره  : 1در مورد بازنشستگان در صورت برائت حقوق بازنشستگی پرداخت می شود و در صورت عدم برائت
نسبت به مدت گذشته حقوق پرداخت نمی شود.
تبصره  : 2کلیه احکام آمادگی به خدمت و برکناری از خدمت در مورد متهمانی که بعد از انقضای مهلت قانونی
پاکسازی و قبل از اجرای قانون بازسازی نیروی انسانی توسط مقامات اجرایی صادر گردیده اعتبار قانونی داشته
و در صورت محکومیت  ،غیر از آن چه به عنوان حقوق آمادگی به خدمت دریافت داشته اند ،حقوق دیگری به

آنان تعلق نخواهد گرفت  .در صورت برائت مابه التفاوت حقوق آمادگی به خدمت و حقوق مبنای متعلق به آنان
پرداخت خواهد شد.
ماده  : 21در صورتی که متهم به آرا قطعی صادره توسط هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته
باشد ،می تواند حداکث ر تا یک ماه پس از ابالغ رای به دیوان عدالت اداری شکایت نماید در غیر این صورت
رای قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود.
تبصره  : 1رسیدگی دیوان عدالت اداری به آرا هیاتها به صورت شکلی خواهد بود.
تبصره  : 2آن دسته از کارمندانی که بر اساس آرای هیاتهای بازسازی یا پاکسازی نیروی انسانی به محکومیت
قطعی رسیده و تا تاریخ  1365/7/2به دیوان عدالت اداری شکایت تسلیم نکرده اند ،دیگر حق شکایت ندارند.
ماده  : 22به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون در دستگاه های مشمول و برای ایجاد هماهنگی در کادر
هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری "هیات عالی نظارت " به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی
کشور و عضویت یک نفر نماینده رییس قوه قضاییه و سه نفر از بین نمایندگان وزرا و یا باالترین مقام سازمانهای
مستقل دولتی تشکیل می شود .هیات مزبور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیاتهای بدوی یا
تجدید نظر دستگاه های مزبور ،تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهل انگاری در
کار هر یک از هیاتها ،هیات مربوط را منحل می نماید .هیات عالی نظارت می تواند در مورد کلیه احکامی که
در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می شود بررسی و اتخاذ تصمیم نماید.
الف -عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه .
ب -اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه .
ج -کم کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری .
د -موارد دیگر که هیات بنا به مصالحی ضروری تشخیص می دهد.
تبصره  : 1تخلفات اداری اعضا هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیاتی که از طرف هیات عالی نظارت
تعیین می شود رسیدگی خواهد شد.
تبصره  : 2هیچ یک از اعضا هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری را نمی توان در رابطه با آرا صادره از سوی
هیاتهای مذکور تحت تعقیب قضایی قرار داد مگر در صورت اثبات غرض محرمانه .

تبصره  : 3هیات عالی نظارت می تواند بازرسانی را که دستگاه های مشمول اعزام نموده و درصورت مشاهده
موارد تخلف  ،کارکنان متخلف را جهت رسیدگی به پرونده آنان به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری معرفی
نماید.
تبصره  : 4در مورد معتادان به مواد مخدر که بر اساس آرای قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری به
مجازاتهای بازخریدی خدمت  ،بازنشستگی با تقلیل گروه اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده یا
می شوند در صورت ترک اعتیاد در مدت شش ماه از تاریخ ابالغ رای  ،به تشخیص هیات تجدید نظر ،موضوع
بر اساس ماده  24این قانون به هیات عالی نظارت ارجاع می شود.
ماده  : 23اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیر قطعی هیاتهای بدوی یا آرا نقض شده توسط دیوان عدالت
اداری با توجه به مستندات جدید پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه جوانب امر بالمانع است.
ماده  : 24اصالح یا تغییر آرای قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری صرفا در مواردی که هیات به اکثریت
آرا تشخیص دهد که مفاد حکم صادر شده از لحاظ موازین قانونی (به لحاظ شکلی یا ماهوی ) مخدوش می
باشد ،پس از تایید هیات عالی نظارت در خصوص مورد امکان پذیر است .
ماده : 25هر گاه برای عضویت در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری پست سازمانی پیش بینی نشده باشد ،انجام
وظیفه به هر عنوان در هیاتها ،تصدی دو پست سازمانی محسوب نمی شود.
آئين نامه اجرائي
قانون رسيدگي به تخلفات اداری
مصوب  3121/2/72هيأت وزیران با اصالحات بعدی

تشكيالت  ،وظایف و صالحيت
ماده 3ـ هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان -که در این آیین نامه هیأت بدوی نامیده می شوود -در
هر یک از دستگاههای موضوع ماده  18قانون رسیدگی به تخلفات اداری -که از این پس قانون نامیده می شوود -بوا
رعایت مفاد قانون مزبور و این آیین نامه تشکیل می شود.
منظور از کارمندان کلیه کارکنان رسمی ،ثابت ،دایم ،پیمانی و قراردادی است.
ماده 7ـ هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان -که از این پس هیات تجدیدنظر نامیده می شود-
در مرکز هر وزارتخانه ،سازمانهای مستقل دولتی ،نهادهای انقالب اسالمی ،مجلس شورای اسالمی ،مراکز بعضوی از

اسووتانها بووه تشووخیص هیووأت عووالی نظووارت ،همچنووین در مرکووز هوور یووک از دسووتگاههای زیوور تشووکیل مووی شووود:
سازمان حج و زیارت ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،شرکت مخابرات ایران ،خبرگزاری جمهوری اسالمی
ایران ،سازمان بهزیستی کشور ،سازمان ثبت احوال کشور ،مؤسسه اسوتاندارد و تحقیقوات صونعتی ایوران و بعضوی از
دانشگاههای کشور به تشخیص وزیران ذی ربط و حسب مورد.
تبصره 3ـ سازمانهای مستقل دولتی موضوع این آیین نامه به شرح زیر هستند:
سازمانهای امور اداری و استخدامی کشور ،سوازمان برناموه و بودجوه ،سوازمان تربیوت بودنی ،سوازمان انورژی اتموی،
سازمان حفاظت محیط زیست ،سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران ،دیوان محاسبات ،سازمان بازرسی کل
کشور ،سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ،سازمان اوقاف و امور خیریه ،سازمان ثبت اسوناد و اموالک
کشور ،سازمان قضوایی نیروهوای مسولح ،سوازمان پزشوکی قوانونی کشوور ،مجلوس شوورای اسوالمی ،نهواد ریاسوت
جمهوری ،شهرداری تهران ،بنیاد شهید انقالب اسالمی ،بنیاد مستضوعفان و جانبوازان انقوالب اسوالمی ،بنیواد مسوکن
انقالب اسالمی ،جمعیت هالل احمر ،کمیته امداد امام خمینی ،سازمان توأمین اجتمواعی ،جهواد دانشوگاهی ،نهضوت

سواد آموزی و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران( .اصالحی مورخ  1375/3/9هیأت وزیران)
تبصره 7ـ دستگاههای موضوع این ماده و تبصره یک آن ،در صورت لزوم می توانند در مرکز خود هیأتهای متعدد
تجدید نظر داشته باشند.
ماده 1ـ انتصاب هریک از اعضای اصلی و علی البدل هیأتهای بدوی و تجدیود نظور ،بوا امضوای شوخص وزیور یوا
باالترین مقام دستگاههای موضوع ماده  2این آیین نامه و تبصره های  1و  3آن و با رعایت شورایط مقورر در مواده 6
قانون صورت می گیرد.
ماده 4ـ هریک از دستگاههای یاد شده در تبصره  1ماده  2این آیوین ناموه در صوورت داشوتن واحود سوازمانی در
مراکز استانها می توانند نسبت به تشکیل هیأتهای بدوی در این مراکز اقدام نمایند.
ماده 5ـ رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان حوزه هر استان تا زمانی که دستگاه متبوع آنوان در مرکوز آن اسوتان
هیأت بدوی تشکیل نداده است پس از کسب نظر وزیر یا باالترین مقام اجرایی دستگاه متبوع با هیأت بدوی متشکل
در استان دیگر است.
تبصره ـ رسیدگی بدوی به تخلفات اداری کارمندان شهرداریها در هر شهرسوتان در صوورت عودم تشوکیل هیوأت
بدوی با هیأت بدوی متشکل در استانداری مربوط است.
ماده  6ـ هریک از هیأتهای بدوی و تجدید نظر پس از تشکیل ،از بین خود یک نفر رئیس یک نفر نایب رئویس و
یک نفر دبیر تنظیم صورتجلسه ها و مکاتبه های خود انتخاب و تعیین می کنند.
تبصره ـ مکاتبه های هیأتها با امضای رئیس و در غیاب وی با امضای نایب رئیس معتبر است.

ماده  2ـ هیأتهای بدوی و تجدید نظر موظفند بالفاصله پس از تشکیل ،آغاز کوارخود را بوه نحوو مقتضوی بوا ذکور
نشانی از طریق واحد مربوط به اطالع کارمندان خود برسانند.
ماده  8ـ رسیدگی به تخلفات قبلی کارمندان مأمور مشروط بر اینکه بیش از یک سوال از مأموریوت آنهوا نگذشوته
باشد توسط هیأتهای بدوی و تجدید نظر دستگاه متبوع کارمند صورت می گیرد و دستگاه محل مأموریت مکلف به
اجرای آن است .در صورتی که دستگاه محل مأموریت از اجرای رأی امتناع ورزد یا امکان اجرای رأی با توجوه بوه
شرایط خاص دستگاه یادشده موجود نباشد ،دستگاه متبوع مستخدم می تواند رأساً نسبت به لغو حکم مأموریت اقدام
کند و رأی صادر شده را به اجراء درآورد.
تبصره 3ـ رسیدگی به تخلفاتی که در محل مأموریت واقع شده بر عهده هیأتهای محل مأموریت می باشد ،ولی در
صورتی که رأی صادره با اشکال اجرایی در دستگاه محل مأموریت کارمند مواجه شود (ماننود اخوراج) نظور هیوأت
عالی نظارت در خصوص اجرا یا عدم اجرای آن برای هر دو دستگاه الزم االتباع است.
تبصره 7ـ هیأتهای بدوی و تجدید نظر در صورت لزوم از هیأتهای وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند برای تکمیل
مدارک و تحقیقات الزم کمک می گیرند .وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند نیز مکلف است در صورت اطوالع از
تخلف قبلی کارمند و لزوم تعقیب وی ،مدارک اتهام و نتیجه بررسی هوای خوود را بوه وزارتخانوه یوا سوازمان محول
مأموریت اعالم کند.
تبصره 1ـ رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت ،مأمور در شرکتهای تعاونی دستگاههای اجرایوی یوا دسوتگاههایی
که مشمول قانون نیستند بر عهده هیأتهای بدوی و تجدید نظر دستگاه متبوع آنان می باشد.
ماده  9ـ در مووارد تعودد تخلفوات کارمنود در دسوتگاههای مختلفوی کوه در آنهوا اشوتغال داشوته اسوت ،آخورین
دستگاهی که کارمند به آن منتقل شده است (دستگاه متبوع وی) ،صالح برای رسیدگی به اتهامات انتسابی و اجورای
آرای قطعی صادره در خصوص وی است و می توانود بوه نحوو مقتضوی بورای تکمیول مودارک و تحقیقوات الزم از
دستگاههای قبلی کمک بگیرد .
تبصره ـ دستگاههای قبلی و هیأتهای قبلی و هیأتهای آنها مکلفنود همکاریهوای الزم را در اجورای مفواد ایون مواده
معمول دارند.
ماده 31ـ انجام وظیفه در هیأتها با حفظ سمت و پست سازمانی صورت می گیرد و در صورت ضورورت بوا توجوه
به حجم کار ،در دستگاههای مشمول قانون تعداد کافی پست سازمانی با تغییر عنوان پستهای بالتصدی موجود بورای
اعضوووای هیأتهوووای رسووویدگی بوووه تخلفوووات اداری بوووا رعایوووت مقوووررات مربووووط پووویش بینوووی موووی شوووود.
ماده 33ـ هیأتها موظفند دفترهایی برای انجام امور مربوط تشکیل دهند و در صورت نیواز موی تواننود انجوام اموور

دفتری خود را به کارگزینی دستگاه مربوط ارجاع نمایند .ناموه هوای محرمانوه هیأتهوا بایود بودون دخول و تصورف و
بازبینی در اختیار هیأتها گذاشته شود.
تبصره ـ مسوئولین دسوتگاهها مکلفنود امکانوات و نیوروی انسوانی موورد نیواز دفترهوای یواد شوده را توأمین کننود.
فصل دوم ـ شروع به رسيدگي
ماده 37ـ گروه تحقیق موضوع ماده  5قانون متشکل از سه عضو است از بین افراد متأهل ،متعهد ،عامول بوه احکوام
اسالم ،معتقد به نظام جمهوری اسالمی و اصل والیت فقیه و دارای حداقل  25سال سن با تصوویب هیوأت مربووط و
حکووم رئوویس هیووأت انتخوواب مووی شوووند .کارمنوود بووودن دو عضووو از سووه عضووو یوواد شووده الزامووی اسووت.
ماده 31ـ هیأتهای بدوی و تجدید نظر یک دستگاه می توانند از یک گروه تحقیق استفاده کنند ،مشروط بر اینکوه
برای تحقیق در مرحله تجدید نظر در خصوص یک پرونده از همان گروه تحقیق که در رسویدگی بودوی همکواری
داشته است استفاده نشود.
ماده 34ـ گروههای تحقیق فقط درباره کارمندی میتوانند تحقیق کنند که از طرف هیأتهای بدوی یا تجدیود نظور،
بررسی وضع آنها به این گروهها ارجاع شده باشد ،همچنین تحقیق تنها در حدودی انجام می گیرد کوه هیأتهوا معوین
می کنند.
تبصره 3ـ هرگاه عضو گوروه تحقویق قرابت نسوبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با مووتهم داشتووه باشود یوا در
دعوای طرح شده ذیونفع باشد ،یا با متهم دعوای حقوقی و جزایی داشته باشد حق تحقیق در موورد هموان پرونوده را
ندارد.
تبصره 7ـ استفاده نکردن از گروه تحقیق ،مانع رسیدگی هیأت بوه پرونوده اتهوامی کارمنود و صودور رأی نیسوت.
ماده 35ـ هیأتهوای بودوی و تجدیود نظور در صوورت شوکایت یوا اعوالم اشوخاص ،مودیران ،سرپرسوتان اداری یوا
بازرسهای هیأت عالی نظارت ،شروع به رسیدگی می کنند.
ماده 36ـ کلیه کارمندان ،مسؤالن مربوط و رؤسای کارمند متهم به ارتکاب تخلوف ،مکلفنود همکاریهوای الزم را
با هیأتها بعمل آورده و مدارک ،اسناد و اطالعات مورد نیاز را در مهلت تعیین شده از طورف هیأتهوا در اختیوار آنهوا
قووورار دهنووود .در موووورد اسوووناد طبقوووه بنووودی شوووده ،رعایوووت مقوووررات و قووووانین مربووووط الزاموووی اسوووت.
تبصره و در مواردیکه پرونده متهم در هیأتها تحت رسیدگی است هرگونه تصمیم گیری نسبت به حالوت اسوتخدامی
وی ،منوط به کسب نظر از هیأت رسیدگی کننده است.
ماده 32ـ هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس از انجام بررسیهای الزم ،موارد اتهام را به طور کتبی به
کارمند ابالغ و پس از آن ده روز مهلت برای دفاع کارمند منظوور کننود .ایون هیأتهوا در صوورت تقاضوای کارمنود،
مدارک الزم را در اختیار وی قرار می دهند.

ماده 38ـ متهم می تواند پس از اطالع از موارد اتهام و در مهلت تعیین شده از سوی هیأت جواب کتبی و مدارکی
را که در دفاع از خود دارد به هیأت تسلیم نماید ،در غیر این صورت هیأت می تواند به موارد اتهام رسیدگی و رأی
الزم را صادرکند.
تبصره ـ کارمند متهم می تواند به منظور ارائه مدارک دفاعی خود از هیأت مربوط ،تقاضای تمدید مهلت کند .در
ایوون مووورد ،اتخوواذ تصوومیم بووا هیووأت مربوووط اسووت و در هوور حووال م ودت تمدیوود از  5روز نبایوود تجوواوز کنوود.
فصل سوم ـ چگونگي رسيدگي به تخلفات
ماده 39ـ رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تکمیل پرونده صورت می گیورد و چنانچوه هیوأت حضوور
متهم را ضروری تشخیص دهد ،در جلسه حضور می یابد.
تبصره ـ در صورت درخواست کتبی متهم برای دفاع حضوری ،هیأت موظف است یک بار وی را برای حضور در
جلسه دعوت کند.
ماده 71ـ تشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از موارد تخلفوات منودرج در قوانون ،بور عهوده هیأتهوای رسویدگی
کننده است.
ماده 73ـ هیأت پس از اتمام رسیدگی و مالحظه اسناد و مدارک موجوود در پرونوده و توجوه کامول بوه مودافعات
متهم و مواردی از جمله میزان زیان وارد شده (اعم از مادی و معنوی) به دولت یا اشخاص حقیقی یوا حقووقی ،آثوار
سوء اجتماعی و اداری ،موقعیت و سوابق کارمند و وجود یا فقدان سوء نیت وی اقدام به صدور رأی و اتخاذ تصمیم
میکند .رأی هیأتها باید مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و حاوی تخلفات منتسب بوه موتهم ،نوام و نوام
خانوادگی و امضای اعضای رأی دهنده در زیر رأی صادر شده باشد.
ماده 77ـ جلسه های هیأتها با شرکت سه نفر از اعضاء رسمیت می یابد و آرای آنها با نظر موافق حداقل دو نفور از
اعضاء ،معتبر است.
ماده 71ـ آرای صادر شده توسط هیأتهای بدوی و تجدید نظر و احکام اخراج موضووع مواده  17قوانون ،بوه طوور
مستقیم و بالفاصله به اداره های کارگزینی یا دوایر مشابه دستگاههای ذیربط ارسوال موی شوود .واحودهای یواد شوده
موظفند حداکثر ظرف  33روز از تاریخ صدور رأی ،آراء و احکام صادر شده را به کارمندان مربوط ابالغ نمووده و
مدارک آن را جهت درج در پرونده اتهامی به هیأت مربوط تحویل
ماینددر صورت سهل انگاری مسؤالن کارگزینی یا امور اداری مربوط در ابالغ آراء و احکام صادر شده به متهم ،بوا
آنان طبق قانون رفتار می شود ،همچنین هرگونه خودداری یوا جلووگیری از اجورای آرای هیأتهوا ممنووع اسوت و بوا
متخلفان طبق قانون رفتار می شود.

ماده 74ـ هیأتهای بدوی مکلفند قطعی یا قابل پژوهش بودن آراء ،همچنین نشانی محل دریافت درخواست تجدید
نظر را زیر آرای خود را درج کنند.
ماده 75ـ درخواست تجدید نظر نسبت به آرای هیاتهای بدوی باید به وسیله محکووم علیوه یوا نماینوده قوانونی وی
ظرف  33روز از تاریخ ابالغ رأی ،به زبان فارسی با ذکر دالیل به طوور کتبوی بوه اداره کوارگزینی مربووط تسولیم و
رسووید اخووذ شووود ،مووالک دریافووت بووه موقووع درخواسووت ،توواریخ ثبووت دفترهووای کووارگزینی مربوووط اسووت.
تبصره ـ درخواست تجدید نظر نسبت به احکام اخراج موضوع ماده  17قانون مطابق تبصره  1ماده مذکور انجام می
پذیرد.
ماده 76ـ ادارهای کارگزینی دستگاهها مکلفند درخواست اعتراض کارمند یا نماینوده وی را در سوریعترین زموان
ممکن ،برای رسیدگی به هیأت تجدید نظر مربوط ارسال کنند و در مواردی که رأی هیأت بدوی قابل تجدیود نظور
باشد ،ولی متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجدید نظر ننماید رأی صادرشده را از تاریخ پایان یوافتن
مهلت یاد شده اجرا کنند.
ماده 72ـ کلیه هیأتها مکلفند در متن آرای قطعی صادر شده ،مهلت یک ماهه شکایت بوه دیووان عودالت اداری را
تصریح کنند.
ماده 78ـ در صورتیکه کارمند متخلف در حالتی از حالتهای استخدامی باشد که اجرای فوری رأی قطعوی دربواره
وی ممکن نباشد مراتب به هیأت عالی گزارش شده و رأی صادر شده نیز به محض حصول امکان ،اجرا موی شوود.
ماده 79ـ هیأتها در موارد لزوم می توانند در ارتباط با اتهامهای وارد شده بوه کارمنودان از مراجوع قضوایی مربووط
اسووتعالم نظوور کننوود و مراجووع یوواد شووده مکلفنوود حووداکثر ظوورف  33روز بووه اسووتعالم هیأتهووا پاسووخ دهنوود.
تبصره ـ هیأتها مکلفند در موارد لزوم از وزارت اطالعات استعالم نظر کنند و وزارت یاد شده موظف است ظورف
 13روز به استعالم هیأتها پاسخ دهند.
ماده 11ـ بالتکلیف گذاردن مستخدمان دولت در مووارد طورح پرونوده اتهوامی آنوان در هیأتهوا یوا صودور آرای
غیرقطعی (قابل تجدید نظر) از سوی هیأتهای بدوی و نیز در موارد نقض آرای قطعی هیأتها از سووی دیووان عودالت
اداری یا هیأت عالی نظارت به هر عنوان مجوزی ندارد.
ماده 13ـ فوت متهم موجب توقف رسیدگی و صدور رأی موی شوود و در صوورتی کوه کارمنود در طوول تحمول
مجازاتهای بندهای «ج»« ،د» و «ز» ماده  9قانون فوت شود اعمال مجازاتهای یاد شده متوقف شده و حالت استخدامی
کارمند از زمان فوت به حالت قبلی از تعیین مجازات اعاده می گردد .حکم این ماده مانع از ارسال پرونده به مراجوع
قضایی در سایر موارد نیست.

تبصره و در صورتی که مستخدمی به استناد ماده  17قانون اخراج شده باشد و بعد از اعتراض به حکم مزبور و قبل از
رسیدگی توسط هیأت تجدید نظر فوت کند ،آثار حکم اخراج زایل و حالت کارمند به قبل از تعیین مجازات اعواده
می شود.
ماده 17ـ هیأتهای بدوی و تجدید نظر مکلفند در سریعترین زمان ممکن به پروندههایی که در هیأتهای پاکسازی و
بازسازی گذشته و هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری منجر به صدور رای قطعی نشده یا آرای قطعی توسط دیووان
عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت نقض شده رسیدگی کنند .رسیدگی به این پرونوده هوا در موواردی کوه توسوط
هیأتهای سابق پاکسازی یا بازسازی مورد رسیدگی قرار گرفته ولی آرای صادر شده به جهاتی قطعیت نیافته یا توسط
دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت نقض شده اند به عهده هیأت تجدید نظور اسوت .در موواردی کوه توسوط
هیأتهای سابق ،رأی الزم صادر نشده باشد این رسیدگی بر عهده هیأت بدوی است ،چنانچوه در خصووص تشوخیص
صالحیت رسیدگی به پرونده های موضوع این مواده بوین هیأتهوای بودوی و تجدیود نظور اخوتالف نظور باشود ،حول

اختالف با هیأت عالی نظارت موضوع ماده  37این آیین نامه است( .اصالحی )1384/5/18
ماده 11ـ هیأتهای بدوی مکلفند در خصوص تعیین مرجع رسیدگی به اتهامهای مودیران قوبالً مراتوب را بوه اطوالع
نماینده موضوع ماده  34این آیین نامه برسانند .مرجع رسیدگی به این قبیل پرونده ها به پیشنهاد نماینده موضوع مواده
 34این آیین نامه و تأیید باالترین مقام دستگاههای یاد شده در تبصره  1ماده  2این آیوین ناموه ،هیوأت بودوی اسوتان
مربوط یا هیأتهای متشکل در مرکز دستگاه است.
فصل چهارم ـ هماهنگي و نظارت
ماده 14ـ برای ایجاد هماهنگی و نظارت بر کار هیأتها ،هر یک از وزیران و باالترین مقامات دستگاههای یاد شده
در تبصره  1ماده  2این آیین نامه ،یکنفر را به عنوان نماینده خود را که بطور مستقیم زیر نظر آنوان فعالیوت موی کنود
بوورای هموواهنگی هیأتهووای آن دسووتگاه تعیووین و بووه سووازمان امووور اداری و اسووتخدامی کشووور معرفووی مووی کننوود.
ماده 15ـ وظایف ،اختیارات و مسؤلیتهای هر یک از نمایندگان موضوع ماده  34این آیین نامه به شرح زیر است:
1وو برگووزاری جلسووه هووای هموواهنگی بووین هیأتهووای وزارتخانووه یووا سووازمان متبوووع در فاصووله هووای زمووانی مناسووب.
2و بازرسی از چگونگی کار هیأتهای مربوط در تهران و شهرستانها و تهیه گزارش الزم برای وزیر یوا بواالترین مقوام
دستگاه متبوع به ویژه در مواردی که گزارشی از کم کاری و غرض ورزی آنهوا دریافوت موی کننود و ارسوال یوک
نسخه از آن به هیأت عالی نظارت.
3و نظارت بر فعالیت هیأتها در تهران و شهرستانها و راهنمایی و هدایت و آموزش آنها به منظور اجرای هرچه صحیح
تر قانون.

4و بررسی صالحیت اعضای هیأتها و گروههای تحقیق و ارسال گزارش از موارد احتمالی عدم صالحیت به وزیر یوا
باالترین مقام دستگاه متبوع و نیز هیأت عالی نظارت.
5و ارائه نقطه نظرها و پیشنهادهای هیأتها به مراجع ذیربط برای رفع اشکالها و بهبود فعالیت هیأتها
6و تهیه گزارشهای ماهانه از کار هیأتهای مربوط و ارسال آنها به هیأت عالی نظارت همراه با یک نسخه از کلیه آرای
صادره شده به منظور:
الف و جمع بندی و تهیه گزارشهای دوره ای الزم برای اطالع مسؤالن ذیربط.
ب و تجزیه و تحلیل کار هیأتها از نظر کیفی و کموی در خصووص آثوار ناشوی از اجورای صوحیح و دقیوق قوانون در
اصالح بافت نیروی انسانی دستگاههای اجرایی.
ج و بررسی آرای صادر شده و راهنمایی هیأتها در موارد لزوم.
7و انجام پیگیری الزم جهت رفع مشکالت و نیازهای مربوط به تأمین نیروی انسانی و تدارکاتی هیأتها بورای تسوهیل
در کار آنها.
8و بررسی و تجزیه و تحلیل نتیجه کار هیأتها در وزارتخانه یا سازمان متبوع در تهران و شهرستانها و آثار این فعالیتهوا
در سالم سازی محیط اداره های تابع و ارسال آنها برای وزیر یا باالترین مقام دستگاه متبوع و هیأت عالی نظوارت در
فاصله های شش ماه و یک ساله.
9و دادن پیشنهاد به وزیر یا باالترین مقام دستگاه متبوع جهت ایجاد شعبه یا شعبه هایی از هیأتها در مراکز یا استانها یا
تعطیل کار بعضی از شعبه ها با توجه به حجم نیروی انسوانی واحودهای مربووط بوه منظوور پوشوش مناسوب در کلیوه
واحدهای تابع و وابسته.
13و حضور مستقیم در جلسه های نماینده موضوع ماده  34این آیین نامه ،جهت اطالع از آخرین نقطه نظرها و تأمین
هماهنگی هرچه بیشتر در کار هیأتهای مربوط.
11و ارتباط با دیوان عدالت اداری و تمرکز این تماسها در مرکز ،به منظور ایجواد همواهنگی الزم بوا دیووان مزبوور.
تبصره ـ برای انجام وظایف یاد شده در این ماده ،دفتری با عنوان «دفتر هماهنگی هیأتها» در هر یک از دستگاههای
مندرج در تبصره  1ماده  2آیین نامه زیر نظر نماینده موضوع ماده  34این آیین نامه ایجاد می شود.
ماده 16ـ کلیه هیأتهای بدوی و تجدید نظر ،همچنین واحدهای وابسته به دسوتگاههای مربووط مکلفنود بوا نماینوده
موضوع ماده  34دستگاههای متبوع ،همکاریهای الزم را معمول دارند.
ماده 12ـ «هیأت عالی نظارت»  -موضوع ماده  22قانون -مرکب از سه نفر از بین نمایندگان موضوع ماده  34این
آیین نامه به پیشنهاد دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران و یک نماینوده از قووه

قضاییه به ریاست دبیور کول سوازمان اموور اداری و اسوتخدامی کشوور تشوکیل موی شوود( .اصوالحی )1381/9/11
تبصره ـ آیین نامه مربوط به چگونگی کار هیأت عالی نظارت به تصویب هیأت یاد شده میرسد.
ماده 18ـ هیأتهای موضوع قانون و کلیه دستگاههای اجرایی کشور مکلفنود بوا هیوأت عوالی نظوارت ،همواهنگی و
همکاریهای الزم را معمول دارند و ودارک الزم را در اختیار هیأت یادشده قراردهند.
ماده 19ـ کلیوه هیأتهوای رسویدگی کننوده مکلفنود جهوت صودور آرا از فرمهوای مخصوصوی کوه از طورف دفتور
هماهنگی و نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداری (دبیر خانه هیأت عالی نظارت تهیه و ابوالغ موی شوود اسوتفاده
کنند.
ماده 41ـ در صوورت انحالل هیأتی توسط هیأت عالی نظارت مراتوب بوه اطوالع بواالترین مقوام دستووگاه مربووط
میرسد و مقام مزبور موظف است حداکثر ظرف  33روز نسبت به تشکیل هیأت جدید اقدام و پرونده های مربوط را
جهت رسیدگی به آن هیأت ارجاع نماید.
ماده 43ـ برای رسیدگی به پرونده اتهامی اعضای هیأتهای موضوع تبصره  1ماده  22قوانون ،هیوأت عوالی نظوارت
حسب مورد یکی از هیأتهای موجود را تعیین کرده و پرونده مورد نظر را به آن هیأت ارجاع میکنود و هیوأت تعیوین
شده مکلف به رسیدگی است.
سایر مقررات
ماده 47ـ هیأتهای بدوی و تجدید نظر مکلفند هر ماه یک بار ،گزارشی از فعالیتهای خود را که دارای تعداد آرای
صادر شده و پرونده های تحت رسیدگی و موضوع های طرح شده است همراه با یک نسخه از آرای صادر شده بوه
نماینده موضوع ماده  34این آیین نامه در دستگاه متبوع ارائه دهند .هیأتهای بدوی و تجدید نظر مستقر در هر اسوتان
موظفنوود یووک نسوووخه از گووزارش یادشووده را بووورای اطووالع اسوووتاندار بووه اسووتانداری مربووووط ارسووال کننووود.
ماده 41ـ برقراری مقرری یاد شده در ماده  11قوانون ،مسوتلزم تقاضوای کارمنود و در غیواب یوا فووت او ،مسوتلزم
تقاضای وراث قانونی وی است که پس از بررسی و یا تشخیص و تأیید هیأت تجدیدنظر مربووط انجوام موی پوذیرد.
مالک  15سال سابقه و  53سال سن مربوط به زمان صدور رأی است.
تبصره 3ـ هیأت تجدیدنظر هر سال یکبار وضع معیشت خانواده این قبیل افراد را بررسی کرده و با توجوه بوه نتوایج
بررسی ،نسبت به قطع یا کاهش یا افزایش مقرری یادشده با رعایت حداکثر مقرر ،تصمیم مقتضی را اتخواذ کورده و
گزارش آن را به هیأت عالی نظارت ارسال میکند.
تبصره 7ـ مقررات مربوط به برقراری حقوق وظیفه در مورد وراث ،در مورد افراد خانواده کارمند منفصل نیز بایود
رعایت شود.

ماده 44ـ اعضای هیأت عالی نظارت ،هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ،نمایندگان موضوع ماده  34ایون آیوین
نامه و کارکنان دفترهوای آنهوا و دفتور همواهنگی بازرسوی و نظوارت بور امور رسویدگی بوه تخلفوات اداری ،اعضوای
گروههای تحقیق و بازرسهای هیوأت عالی نظارت ،در مدتی که در موشاغل یاد شده انجام وظیفه موی کننود از فووق
العاده شوغل اضافی عالوه بر فوق العاده جذب استحقاقی تا %53برخوردار می شوند ،که در هرحال میزان فوق العواده
شغل افراد یادشده از  %53تجاوز نمی کندتبصره ـ میزان فوق العاده مزبور با توجه به حجم و وظایف و مسوئولیتهای
محول شده با پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیأت وزیران تعیین می شوود.
ماده 45ـ هیأتها موظفند اسوامی و مشخصوات اعضوای اصولی و علوی البودل و تغییورات آنهوا را هموواره از طریوق
نمایندگان موضوع ماده  34این آیین نامه به هیأت عالی نظارت اعوالم کننود.
ماده 46ـ اداره های کارگزینی مکلفند یک نسخه از احکام کوارگزینی مربووط بوه کارمنودانی را کوه محکووم بوه
بازنشستگی ،باز خرید ،اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی می شوند به سازمان امور اداری و استخدامی کشور
ارسال کنند.

