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  :فصل ميباشد 4اين قانون مشتمل بر 

  تشكيالت و حدود و وظايف: فصل اول»
  تخلفات اداري: فصل دوم»
  مجازاتها: فصل سوم»
  ساير مقررات: فصل چهارم»
  آيين نامه اجرايي+»

--------------------------------- ---------------------------------  
  تشكيالت و حدود و وظايف  -فصل اول 

ي تحت عنوان يتهاأبه منظور رسيدگي به تخلفات اداري در هر يك از دستگاههاي مشمول اين قانون هي -1ماده 
تهاي مزبور شامل هياتهاي بدوي و أهي. تشكيل خواهد شد» هيأت رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان«
  . ديدنظر مي باشدتج

ت تجديدنظر در مركز وزارتخانه يا سازمان مستقل دولتي و نيز تعدادي از دستگاههاي مشمول اين أهي - 1تبصره 
داراي شعبه هايي  لزوم شود و در صورت ت وزيران خواهد رسيد، تشكيل ميأقانون كه فهرست آنها به تصويب هي

  . خواهد بود
ت تجديدنظر در مركز برخي از استانها كه ضرورت أي نظارت يك هيت عالأدر صورت تشخيص هي - 2تبصره 

  . ايجاب نمايد تشكيل مي گردد
تهاي بدوي و تجديدنظر داراي سه عضو اصلي و يك يا دو عضو علي البدل مي باشد كه با أهر يك از هي -2ماده 

براي مدت  ،ع تبصره ماده يكدستگاههاي موضو حكم وزير يا باالترين مقام سازمان مستقل دولتي مربوط و ساير
  . انتصاب مجدد آنان بالمانع است سه سال منصوب مي شوند و

  متن كامل قانون رسيدگي به تخلفات اداري+آيين نامه اجرايي  
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  . اعضاي علي البدل به جاي آنان انجام وظيفه خواهند نمود ،در غياب اعضاي اصلي - 1تبصره 
ت أتهاي بدوي يك دستگاه نمي توانند همزمان عضو هيأهيچ يك از اعضاي اصلي و علي البدل هي - 2تبصره 

همچنين اعضاي مذكور نمي توانند در تجديدنظر پرونده هايي كه در هنگام  .جديدنظر همان دستگاه باشندت
  . رسيدگي بدوي به آن رأي داده اند شركت نمايند

تهاي بدوي و تجديدنظر با پيشنهاد وزير يا باالترين مقام سازمان مستقل دولتي و أبركناري اعضاي هي -3ماده 
  . گيرد ت عالي نظارت صورت ميأو تصويب هي 1ماده  1وع تبصره ساير دستگاههاي موض

كه قابل  ت بدوي است و آراء صادره در صورتيأصالحيت رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان با هي -4ماده 
در مورد آرايي كه قابل تجديدنظر باشد هرگاه كارمند . تجديدنظر نباشد از تاريخ ابالغ، قطعي و الزم االجراء است

  . ت تجديدنظر مكلف به رسيدگي استأأي درخواست تجديدنظر نمايد، هيرروز از تاريخ ابالغ  30ظرف 
  . قطعي و الزم االجراء است ،ت تجديدنظر از تاريخ ابالغأهي ءآرا

ت بدوي قابل تجديدنظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجديدنظر ننمايد أهرگاه رأي هي - 1تبصره 
  . قطعيت مي يابد و از تاريخ انقضاي مهلت ياد شده الزم االجراء استرأي صادر شده 

ي و ابالغ أابالغ رأي طبق قانون آيين دادرسي مدني به عمل مي آيد و در هرصورت فاصله بين صدور ر - 2تبصره 
  . روز نبايد تجاوز كند 30آن از 
تها مي توانند از يك يا أهي ،ت و مداركبه منظور تسريع در جمع آوري داليل و تهيه و تكميل اطالعا -5ماده 

  . چند گروه تحقيق استفاده نمايند
  . شرح وظايف، تعداد اعضا و شرايط عضويت در گروههاي تحقيق، در آيين نامه اجرايي اين قانون مشخص مي شود

يق نمي نظر مستقل از يكديگر بوده و يك گروه تحق گروههاي تحقيق هر يك از هيأتهاي بدوي و تجديد -تبصره
  . تواند در تحقيقات مربوط به مراحل بدوي و تجديدنظر يك پرونده اقدام به تحقيق نمايد

اعضاي هيأتهاي بدوي و تجديدنظر عالوه بر تدين به دين مبين اسالم و عمل به احكام آن و اعتقاد و  -6ماده 
  : ير باشندنظام جمهوري اسالمي ايران و اصل واليت فقيه، بايد داراي شرايط ز تعهد به

  . تأهل - 1
  . سال سن 30حداقل  - 2
  . حداقل مدرك تحصيلي فوق ديپلم يا معادل آن - 3

  . لي نظارت بالمانع استدر موارد استثنايي داشتن مدرك ديپلم حسب مورد با تأييد هيأت عا - 1تبصره 
اقل دو نفر از اعضاي اصلي در هر هيأت بايد يك نفر آشنا به مسائل حقوقي، عضويت داشته باشد و حد - 2تبصره 

هيأتهاي بدوي و تجديدنظر بايد از بين كاركنان همان سازمان يا وزارتخانه كه حداقل پنج سال سابقه كار دولتي 
  . به اين سمت منصوب شوند دارند،
  : ت نخواهند كرداعضاي هيأتهاي بدوي يا تجديدنظر در موارد زير در رسيدگي و صدور رأي شرك -7ماده 
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  . دوم از طبقه سوم داشته باشد ضو هيأت با متهم قرابت نسبي يا سببي تا درجهع -الف
  .عضو هيأت با متهم دعواي حقوقي يا جزايي داشته يا در دعواي طرح شده ذينفع باشد - ب
   

  تخلفات اداري  - فصل دوم 
  : لفات اداري به قرار زير استتخ -8ماده 

  . ار خالف شئون شغلي يا ادارياعمال و رفت -1
  . نقض قوانين و مقررات مربوط -2
  . امور قانوني آنها بدون دليل ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تأخير در انجام -3
  . راد تهمت و افترا، هتك حيثيتاي -4
  . اخاذي -5
  . اختالس - 6
  . به اشخاصانين و مقررات نسبت تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غيراداري در اجراي قو -7
   .ترك خدمت در خالل ساعات موظف اداري -8
  . ر خروج از آن بدون كسب مجوزتكرار در تأخير ورود به محل خدمت يا تكرا -9

  . راد خسارات به اموال دولتي تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي، اي -10
  . محرمانه اداري افشاي اسرار و اسناد -11
  . يرمجاز با اتباع بيگانهاس غارتباط و تم -12
  . باالتر در حدود وظايف اداريسرپيچي از اجراي دستورهاي مقامهاي  -13
  . كم كاري يا سهل انگاري در انجام وظايف محول شده -14
  . سهل انگاري رؤسا و مديران در ندادن گزارش تخلفات كارمندان تحت امر -15
  . اداريرش خالف واقع در امور ارائه گواهي يا گزا - 16
وانين و مقررات تعيين شده يا اخذ هرگونه مالي كه در عرف رشوه خواري ـگرفتن وجوهي غير از آنچه در ق -17

  . شودتلقي مي 
تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را ندارند يا خودداري از تسليم مدارك به اشخاصي كه حق  -18

  . دريافت آنرا دارند
  . ت مقرر اداريل خدمت در اوقاتعطي -19
  . رعايت نكردن حجاب اسالمي -20
  . نكردن شئون و شعاير اسالمي رعايت -21
  . يع و خريد و فروش مواد مخدر، نگهداري، حمل، توزءاختفا -22
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  . مال يا اعتياد به مواد مخدراستع -23
  . ي سمتهاي آموزشي و تحقيقاتيداشتن شغل دولتي ديگر به استثنا -24
  . لي و امكانات و اموال دولتياده غيرمجاز از شئون يا موقعيت شغهر نوع استف -25
  . سناد و اوراق رسمي يا دولتيجعل يا مخدوش نمودن و دست بردن در ا - 26
  . تعويض آنهادست بردن در سؤاالت، اوراق، مدارك و دفاتر امتحاني، افشاي سؤاالت امتحاني يا  -27
  . ره يا امتياز، برخالف ضوابطدادن نم -28
  . ه به صورت متناوب يا متواليغيبت غيرموج -29
  . اده از مقام و موقعيت اداريسوءاستف -30
، بازرسي يا بازكردن پاكتها و محموالت پستي يا معدوم كردن آنها و استراق سمع بدون مجوز ءتوقيف، اختفا -31
  . انونيق

كارشكني يا كم كاري و ايراد خسارت به اموال كارشكني و شايعه پراكني، وادار ساختن يا تحريك ديگران به  -32
  . براي تحصيل مقاصد غيرقانونيدولتي و اعمال فشارهاي فردي 

 شركت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غيرقانوني، يا تحريك به برپايي تحصن، اعتصاب و تظاهرات غير -33
  . براي تحصيل مقاصد غيرقانونيقانوني و اعمال فشارهاي گروهي 

  . اسالم مردود شناخته شده اندت در يكي از فرقه هاي ضاله كه از نظر عضوي -34
  . اليت يا دادن گزارش ضدمردميهمكاري با ساواك منحله به عنوان مأمور يا منبع خبري و داشتن فع -35
يت به فداري و فعالعضويت در سازمانهايي كه مرامنامه يا اساسنامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي است يا طر - 36

  . نفع آنها
  . فداري و فعاليت به نفع آنهاعضويت در گروههاي محارب يا طر -37
  . عضويت در تشكيالت فراماسونري -38
  

  مجازاتها  -فصل سوم 
  : ي به ترتيب زير عبارتند ازتنبيهات ادار -9ماده 
  . بدون درج در پرونده استخدامياخطار كتبي  -الف
  . ه استخداميتوبيخ كتبي با درج در پروند - ب
  . كسر حقوق و فوق العاده شغل يا عناوين مشابه حداكثر تا يك سوم، از يك ماه تا يك سال -ج
  . انفصال موقت از يك ماه تا يك سال -د
  . ي خدمت به مدت يك تا پنج سالتغيير محل جغرافياي -ـه
ههاي دولتي و دستگاههاي تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پستهاي حساس و مديريتي در دستگا -و
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  . مشمول اين قانون
  . دو گروه به مدت يك يا دو سالتنزل يك يا دو گروه و يا تعويق در اعطاي يك يا  -ز
سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين زن و كمتر از  20بازخريد خدمت در صورت داشتن كمتر از  -ح

روز حقوق مبناي مربوط در قبال هر  45تا  30با پرداخت سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين مرد  25
  . يسال خدمت به تشخيص هيأت صادركننده رأ

 25بازنشستگي در صورت داشتن بيش از بيست سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين زن و بيش از  -ط
  . ا دو گروهسال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين مرد بر اساس سنوات خدمت دولتي با تقليل يك ي

  . اخراج از دستگاه متبوع -ي
  . اههاي مشمول اين قانونانفصال دائم از خدمات دولتي و دستگ -ك

در سه » ط«در احتساب معدل خالص حقوق، تفاوت تطبيق و فوق العاده شغل مستخدمان موضوع بند  - 1تبصره 
ك محاسبه قرار مال) ا دو گروهپس از تنزل يك ت(سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگي، حقوق گروه جديد 

  . ميگيرد
كارمنداني كه در اجراي اين قانون به انفصال دائم، اخراج ) سهم كارمند(كسور بازنشستگي يا حق بيمه  - 2تبصره 

يا بازخريدي محكوم شده يا ميشوند و نيز حقوق و مزاياي مرخصي استحقاقي استفاده نشده آنان و در مورد 
 قوق و مزاياي مرخصي استحقاقي استفاده نشده همچنين كسور بازنشستگي يا حقح حكومان به بازنشستگيم

بيمه كارمنداني كه در گذشته در اجراي مقررات قانوني از دستگاه دولتي متبوع خود اخراج گرديده اند، قابل 
   .پرداخت است

اين قانون هستند و رأي  هيأتهاي بدوي يا تجديدنظر، نماينده دولت در هر يك از دستگاههاي مشمول - 3تبصره 
آنان به تخلف اداري كارمند تنها در محدوده مجازاتهاي اداري معتبر است و به معني اثبات جرمهايي كه موضوع 

  . تهاي اسالمي است، نيستقانون مجازا
 هيأتها پس از رسيدگي به اتهام يا اتهامات منتسب به كارمند، در صورت احراز تخلف يا تخلفات، در - 4تبصره 

  . را اعمال خواهند نمود مورد هر پرونده صرفاً يكي از مجازاتهاي موضوع اين قانون
اين قانون قابل تجديد نظر در هيأتهاي تجديد  9فقط مجازاتهاي بندهاي د، هـ، ح، ط، ي، ك ماده   -10ماده 

  . نظر هستند
گي به تخلفات اداري يا هيأتهاي براي كارمنداني كه با حكم مراجع قضايي يا با رأي هيأتهاي رسيد -11ماده 

بازسازي و پاكسازي سابق محكوم به اخراج يا انفصال دائم از خدمات دولتي شده يا مي شوند، در صورت داشتن 
سال سن، به تشخيص هيأتهاي تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري  50سال سابقه خدمت و  15بيش از 

انه كه مبلغ آن از حداقل حقوق كارمندان دولت تجاوز نكند برقرار مربوط، براي معيشت خانواده آنان مقرري ماه
اين مقرري از محل اعتبار وزارتخانه يا مؤسسه مربوط پرداخت مي شود و در صورت رفع ضرورت به . مي گردد
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  .چگونگي اجرا و مدت آن طبق آيين نامه اجرايي اين قانون است. تشخيص هيأت مزبور، قطع مي شود
مجلس شوراي اسالمي، وزرا، باالترين مقام اجرايي سازمانهاي مستقل دولتي و ساير دستگاههاي  رئيس -12ماده 

اين  9د ماده  -ج  -ب  -اين قانون و شهردار تهران مي توانند مجازاتهاي بندهاي الف  1ماده  1موضوع تبصره 
كارمندان متخلف اعمال نمايند و  قانون را رأساً و بدون مراجعه به هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري در مورد

اختيارات اعمال مجازاتهاي بندهاي الف ، ب و ج را به معاونان خود و بندهاي الف و ب را به استانداران، رؤساي 
در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور، هيأتهاي تجديد . دانشگاهها و مديران كل تفويض كنند

خود آن جدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخيص و موافقت كتبي نظر حق رسيدگي و صدور رأي م
  . مقامات و اشخاص

وزرا يا معاونان آنان در صورت تفويض وزير، رئيس مجلس شوراي اسالمي، باالترين مقام سازمانهاي  -13ماده 
استانداران و رؤساي اين قانون، شهردار تهران،  1ماده  1مستقل دولتي و ساير دستگاههاي موضوع تبصره 

دانشگاهها و مراكز مستقل آموزش عالي و تحقيقاتي و معاونان آنان مي توانند كارمنداني را كه پرونده آنان به 
  . آماده به خدمت نمايند هيأتهاي رسيدگي ارجاع شده يا مي شود را حداكثر به مدت سه ماه

استخدامي آنها پيش بيني نشده است، بر اساس در مورد مؤسساتي كه آمادگي به خدمت در مقررات  - 1تبصره 
  . رفتار خواهد شد قانون استخدام كشوريمفاد 

چنانچه كارمند پس از رسيدگي در هيأتها برائت حاصل نمايد فوق العاده شغل يا مزاياي شغل يا  - 2تبصره 
  . ن دوران پرداخت مي شودآمادگي به خدمت بر اساس آخرين حقوق و مزاياي قبل از ايعناوين مشابه دوران 

هيأتهاي بدوي رسيدگي به تخلفات اداري مكلفند در مدت آمادگي به خدمت، به پرونده اتهامي  - 3تبصره 
رسيدگي  كارمندان رسيدگي كنند و تصميم الزم را اتخاذ نمايند، و در صورتي كه در مدت مذكور پرونده جهت

پژوهشي به هيأت تجديد نظر ارجاع شود مدت آمادگي به خدمت براي سه ماه ديگر قابل تمديد خواهد بود و 
در . هيات تجديد نظر موظف است حداكثر تا پايان مدت مزبور به پرونده رسيدگي كرده راي الزم را صادر نمايد

  . مت لغو ميگرددگي به خدهر حال با صدور حكم قطعي هيأتهاي رسيدگي حكم آماد
هرگاه رسيدگي به اتهام كارمند به تشخيص هيأتهاي بدوي و تجديد نظر مستلزم استفاده از نظر  -14ماده 

  . كارشناسي ارجاع مي شودكارشناسي باشد، مورد به 
پرونده آن دسته از مستخدمان بازنشسته كه قبل يا پس از بازنشستگي در هيأتهاي پاكسازي يا  -15ماده 
ي مطرح بوده ولي منجر به صدور رأي نگرديده است يا آراي صادر شده قطعيت نيافته يا آرائي كه در ديوان بازساز

و  37، 36، 35، 34عدالت اداري نقض شده است، همچنين پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در بندهاي 
يأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري در صورت وجود مدارك مثبته، براي رسيدگي و صدور رأي در ه 8ماده  38

  . حسب مورد اعمال خواهد شدمطرح و مجازاتهاي مصرح در اين قانون 
اين قانون كه بر اساس قانون پاكسازي بازنشسته شده اند در صورت باقي  8ماده  34افراد موضوع بند  -تبصره
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بر اساس اين قانون رأي الزم صادر  بودن در عضويت، پرونده آنان در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح و
  . مي شود

وزراء و نمايندگان مجلسين رژيم سابق، دبيران حزب رستاخيز در مراكز استانها، مديران كل حفاظت،  -16ماده 
و اعضاي تشكيالت فراماسونري كه توسط هيأتهاي  1342رؤسايدواير حفاظت و رمز و محرمانه بعد از خرداد 

روي انساني محكوميت قطعي نيافته اند يا پرونده آنان تاكنون مورد رسيدگي قرار نگرفته پاكسازي يا بازسازي ني
است از خدمت در دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها به صورت دائم منفصل مي شوند و حقوق 

  . بازنشستگي آنان قطع مي شود
رؤساي شركتها و سازمانهاي مستقل دولتي، معاونان نخست وزير، رئيس كل بانك مركزي، مديران عامل و 

در صوتي كه در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري  1342مستشاران و رؤساي ديوان محاسبات بعد از خرداد 
سفرا و استانداران و . ثابت شود كه در تحكيم رژيم گذشته موثر بوده اند به انفصال دائم محكوم خواهند شد

حسب مورد طبق اين قانون محكوم به بازخريد يا بازنشستگي  1342د از خرداد معاونان وزراي رژيم سابق بع
خواهند شد و در صورت ارتكاب يكي از جرايم مصرح در اين قانون در صورتي كه مجازات آن جرم بيش از 

  . ن قانون محكوم خواهند شدبازنشستگي باشد، به آن مجازات طبق اي
كه به تحكيم رژيم گذشته متهم بوده و تاكنون رأي قطعي در مورد  در خصوص آن دسته از كارمنداني -تبصره

آنان صادر نشده يا رأي صادر شده در ديوان عدالت اداري نقض شده است، هيأتها مي توانند پس از رسيدگي 
  . حسب مورد يكي از مجازاتهاي مقرر در اين قانون را در مورد آنان اعمال نمايند

سالمي، وزرا يا باالترين مقام سازمانهاي مستقل دولتي و نهادهاي انقالب اسالمي رئيس مجلس شوراي ا -17ماده 
اين قانون، شهردار تهران، شهرداران مراكز استانها، استانداران و رؤساي  1ماده  1و سازمانهاي موضوع تبصره 

ر سال، بدون عذر موجه در دانشگاهها    مي توانند كارمنداني را كه بيش از دو ماه متوالي يا چهار ماه متناوب د
  . اه متبوع اخراج نمايندمحل خدمت خود حاضر نشده اند، از خدمت وزارتخانه يا دستگ

هرگاه كارمند ياد شده حداكثر تا سه ماه پس از ابالغ حكم دستگاه متبوع خود مدعي شود كه عذر او  - 1تبصره 
موظف است پرونده وي را جهت تجديد نظر به  موجه بوده است، وزير يا باالترين مقام دستگاه متبوع كارمند

  . هيأت تجديد نظر مربوط ارجاع نمايد
هيأت تجديد نظر مكلف به رسيدگي بوده و رأي آن قطعي است و در صورت تأييد حكم اخراج يا برائت از تاريخ 

  . است اخراج، در غير اين صورت از تاريخ ابالغ، الزم االجراء
ز مستخدمان موضوع اين ماده كه به هر دليل به كار بازگشت داده مي شوند، مدت در مورد آن دسته ا - 2تبصره 

  . ق آنان منظور خواهد شدغيبت و عدم اشتغال آنان حسب مورد جزء مرخصي استحقاقي، استعالجي يا بدون حقو
ههاي اجرايي در مواردي كه حكم اخراج يا انفصال كارمند يا كارمندان توسط مقامات صالحيتدار دستگا - 3تبصره 
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  . قبل از قانون بازسازي نيروي انساني صادر گرديده است، اين احكام قطعي محسوب مي شوند
  

  ساير مقررات  -فصل چهارم 
كليه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي، شركتهاي ملي نفت و گاز و پتروشيمي و  -18ماده 

ولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مؤسساتي كه شهرداريها و بانكها و مؤسسات و شركتهاي د
تمام يا قسمتي از بودجه آنها از بودجه عمومي تأمين مي شود و نيز كاركنان مجلس شوراي اسالمي و نهادهاي 

و غير نظاميان ارتش  قانون استخدام نيروهاي مسلحانقالب اسالمي مشمول مقررات اين قانون هستند، مشموالن 
از  قانون كارو نيروهاي انتظامي ، قضات ، اعضاي هياتهاي علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و مشموالن 

  . بوط به خود خواهند بودت مرشمول اين قانون خارج بوده و تابع مقررا
هرگاه تخلف كارمند عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد هيأت رسيدگي به  -19ماده 

تخلفات اداري مكلف است مطابق اين قانون به تخلف رسيدگي و رأي قانوني صادر نمايد و مراتب را براي 
هرگونه تصميم مراجع قضايي مانع اجراي مجازاتهاي . لح ارسال داردرسيدگي به اصل جرم به مرجع قضايي صا

چنانچه تصميم مراجع قضايي مبني بر برائت باشد هيأت رسيدگي به تخلفات اداري طبق ماده . اداري نخواهد بود
  . قانون اقدام مي نمايد اين 24

و بازسازي سابق و هيأتهاي رسيدگي به  به آن دسته از كارمنداني كه پرونده آنان در هيأتهاي پاكسازي -20ماده 
تخلفات اداري مطرح و به دليل عدم صدور رأي يا قطعيت نيافتن رأي يا نقض رأي صادر شده در ديوان عدالت 

هاي رسيدگي تخلفات اداري مورد رسيدگي قرار گرفته و منجر به برائت آنان گرديده حقوق مبنا ـاداري، در هيأت
عهده قبل از اين دوران، تصدي آن را به  ست سازماني كهـغال به مأخذ آخرين پـم اشتنوان مشابه دوران عدـيا ع

اند پرداخت خواهد گرديد، و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغالن جزو سابقه خدمت آنان  داشته
  . خدام كشوري عمل مي شودقانون است 124ماده » د«محسوب نمي شود، و طبق بند 

رد بازنشستگان در صورت برائت حقوق بازنشستگي پرداخت مي شود و در صورت عدم برائت در مو - 1تبصره 
  . دنسبت به مدت گذشته حقوق پرداخت نمي شو

كليه احكام آمادگي به خدمت و بركناري از خدمت در مورد متهماني كه بعد از انقضاي مهلت قانوني  - 2تبصره 
ي انساني توسط مقامات اجرايي صادر گرديده اعتبار قانوني داشته و پاكسازي و قبل از اجراي قانون بازسازي نيرو

در صورت محكوميت، غير از آنچه به عنوان حقوق آمادگي به خدمت دريافت داشته اند، حقوق ديگري به آنان 
آنان پرداخت  تعلق نخواهد گرفت در صورت برائت مابه التفاوت حقوق آمادگي به خدمت و حقوق مبناي متعلق به

  . واهد شدخ
در صورتي كه متهم به آرا قطعي صادره توسط هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري اعتراض داشته  -21ماده 

باشد، مي تواند حداكثر تا يك ماه پس از ابالغ رأي به ديوان عدالت اداري شكايت نمايد در غير اين صورت رأي 
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  . ي در ديوان نخواهد بودقابل رسيدگ
  . ه صورت شكلي خواهد بودوان عدالت اداري به آراء هياتها برسيدگي دي - 1تبصره 
آن دسته از كارمنداني كه بر اساس آراي هياتهاي بازسازي يا پاكسازي نيروي انساني به محكوميت  - 2تبصره 

  . ديگر حق شكايت ندارند به ديوان عدالت اداري شكايت تسليم نكرده اند، 2/7/1365قطعي رسيده و تا تاريخ 
به منظور نظارت بر حسن اجراي اين قانون در دستگاههاي مشمول و براي ايجاد هماهنگي در كار  -22ماده 

به رياست دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي » هيات عالي نظارت«هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري 
را و يا باالترين مقام سازمانهاي كشور و عضويت يك نفر نماينده رئيس قوه قضاييه و سه نفر از بين نمايندگان وز

هيأت مزبور در صورت مشاهده موارد زير از سوي هر يك از هيأتهاي بدوي يا . مستقل دولتي تشكيل مي شود
تجديد نظر دستگاههاي مزبور، تمام يا بعضي از تصميمات آنها را ابطال و در صورت تشخيص سهل انگاري در كار 

  .منحل مي نمايدهر يك از هيأتها، هيأت مربوط را 
هيأت عالي نظارت مي تواند در مورد كليه احكامي كه در اجراي اين قانون و مقررات مشابه صادر شده يا مي شود 

  . بررسي و اتخاذ تصميم نمايد
  . تخلفات اداري و مقررات مشابهعدم رعايت قانون رسيدگي به  -الف
  . ي و مقررات مشابهتخلفات اداراعمال تبعيض در اجراي قانون رسيدگي به  - ب
  . امر رسيدگي به تخلفات اداري كم كاري در -ج
  . تشخيص مي دهدموارد ديگر كه هيأت بنا به مصالحي ضروري  -د

تخلفات اداري اعضاء هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري توسط هيأتي كه از طرف هيأت عالي نظارت  - 1تبصره 
  . ميشود رسيدگي خواهد شدتعيين 
چ يك از اعضاء هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري را نمي توان در رابطه با آراء صادره از سوي هي - 2تبصره 

  . رمانههيأتهاي مذكور تحت تعقيب قضايي قرار داد مگر در صورت اثبات غرض مج
هيأت عالي نظارت مي تواند بازرساني را كه به دستگاههاي مشمول اعزام نموده و در صورت مشاهده  - 3تبصره 

وارد تخلف، كاركنان متخلف را جهت رسيدگي به پرونده آنان به هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري معرفي م
  . نمايد

در مورد معتادان به مواد مخدر كه بر اساس آراي قطعي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري به  - 4تبصره 
ال دائم از خدمات دولتي محكوم شده يا مي مجازاتهاي بازخريدي خدمت، بازنشستگي با تقليل گروه اخراج و انفص

شوند در صورت ترك اعتياد در مدت شش ماه از تاريخ ابالغ رأي، به تشخيص هيأت تجديد نظر، موضوع بر اساس 
  . لي نظارت ارجاع مي شوداين قانون به هيأت عا 24ماده 
راء نقض شده توسط ديوان عدالت اعمال مجازات شديدتر نسبت به آراي غير قطعي هيأتهاي بدوي يا آ -23ماده 

  . امر بالمانع استاداري با توجه به مستندات جديد پس از رسيدگي مجدد با توجه به كليه جوانب 
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اصالح يا تغيير آراي قطعي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري صرفاً در موارديكه هيأت به اكثريت آراء  -24ماده 
مخدوش مي باشد، ) به لحاظ شكلي يا ماهوي(اظ موازين قانوني تشخيص دهد كه مفاد حكم صادر شده از لح

  . مكان پذير استپس از تأييد هيأت عالي نظارت در خصوص مورد ا
هرگاه براي عضويت در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري پست سازماني پيش بيني نشده باشد، انجام  -25ماده 

  . ماني محسوب نمي شودسازوظيفه به هر عنوان در هيأتها، تصدي دو پست 
از تاريخ تصويب آيين نامه اجرايي اين قانون، كليه قوانين و مقررات مغاير لغو ميگردد و پرونده هايي كه  -26ماده 

در هيأتهاي پاكسازي، بازسازي و رسيدگي به تخلفات اداري گذشته منجر به صدور رأي قطعي نگرديده يا توسط 
حسب مورد براي رسيدگي و صدور رأي قطعي به هيأتهاي بدوي و تجديد ديوان عدالت اداري نقض شده است، 
  . نظر موضوع اين قانون ارسال مي شود

آيين نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف يك ماه پس از ابالغ اين قانون به وسيله سازمان امور اداري و  -27ماده 
  .استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد

تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هفتم آذر ماه يكهزار و  29فوق مشتمل بر بيست و هفت ماده و  قانون
.به تأييد شوراي نگهبان رسيده است 17/9/1372و هفتاد و دو مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ  سيصد
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  آئين نامه اجرائي
  قانون رسيدگي به تخلفات اداري 

  هيأت وزيران با اصالحات بعدي 27/7/1373مصوب 
  
  

  تشكيالت ، وظايف و صالحيت  -فصل اول
در  -ت بدوي ناميده مي شودأكه در اين آيين نامه هي -ت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندانأـ هي1ماده 

 -انون ناميده مي شودكه از اين پس ق -قانون رسيدگي به تخلفات اداري 18هر يك از دستگاههاي موضوع ماده 
  .با رعايت مفاد قانون مزبور و اين آيين نامه تشكيل مي شود

  .منظور از كارمندان كليه كاركنان رسمي، ثابت، دايم، پيماني و قراردادي است 
 -كه از اين پس هيات تجديدنظر ناميده مي شود - ت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري كارمندانأـ هي2ماده  

، نهادهاي انقالب اسالمي، مجلس شوراي اسالمي، مراكز بعضي از ، سازمانهاي مستقل دولتير وزارتخانهدر مركز ه
  : ت عالي نظارت، همچنين در مركز هر يك از دستگاههاي زير تشكيل مي شودأاستانها به تشخيص هي

ري جمهوري اسالمي سازمان حج و زيارت، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، شركت مخابرات ايران، خبرگزا
سسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و بعضي از ؤايران، سازمان بهزيستي كشور، سازمان ثبت احوال كشور، م

  . دانشگاههاي كشور به تشخيص وزيران ذي ربط ـ حسب مورد
  : ـ سازمانهاي مستقل دولتي موضوع اين آيين نامه به شرح زير هستند1تبصره 

ري و استخدامي كشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان تربيت بدني، سازمان انرژي اتمي، سازمانهاي امور ادا
سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي 

سازمان ثبت اسناد و  ،، سازمان اوقاف و امور خيريهكل كشور، سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور
سازمان قضايي نيروهاي مسلح، سازمان پزشكي قانوني كشور، مجلس شوراي اسالمي، نهاد رياست  ،امالك كشور

جمهوري، شهرداري تهران، بنياد شهيد انقالب اسالمي، بنياد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمي، بنياد مسكن 
داد امام خميني، سازمان تأمين اجتماعي، جهاد دانشگاهي، نهضت انقالب اسالمي، جمعيت هالل احمر، كميته ام

  )هيأت وزيران 9/3/1375 مورخ  اصالحي(. سواد آموزي و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران
تهاي متعدد أـ دستگاههاي موضوع اين ماده و تبصره يك آن، در صورت لزوم مي توانند در مركز خود هي2تبصره 

  . اشندتجديد نظر داشته ب
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تهاي بدوي و تجديد نظر، با امضاي شخص وزير يا أـ انتصاب هريك از اعضاي اصلي و علي البدل هي3ماده 
آن و با رعايت شرايط مقرر در ماده  3و  1اين آيين نامه و تبصره هاي  2باالترين مقام دستگاههاي موضوع ماده 

  . قانون صورت مي گيرد  6
اين آيين نامه در صورت داشتن واحد سازماني در  2ماده  1تبصره  شده درـ هريك از دستگاههاي ياد 4ماده 

  . تهاي بدوي در اين مراكز اقدام نمايندأمراكز استانها مي توانند نسبت به تشكيل هي
ـ رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان حوزه هر استان تا زماني كه دستگاه متبوع آنان در مركز آن استان 5ماده 

ت بدوي أتشكيل نداده است پس از كسب نظر وزير يا باالترين مقام اجرايي دستگاه متبوع با هيت بدوي أهي
  . متشكل در استان ديگر است

ت أتبصره ـ رسيدگي بدوي به تخلفات اداري كارمندان شهرداريها در هر شهرستان در صورت عدم تشكيل هي
  . ت بدوي متشكل در استانداري مربوط استأبدوي با هي

ئيس و يس يك نفر نايب رئاز بين خود يك نفر ر ،تهاي بدوي و تجديد نظر پس از تشكيلأـ هريك از هي 6 ماده
  . جلسه ها و مكاتبه هاي خود انتخاب و تعيين مي كننديك نفر دبير تنظيم صورت
  . يس معتبر استئيس و در غياب وي با امضاي نايب رئتها با امضاي رأتبصره ـ مكاتبه هاي هي

آغاز كارخود را به نحو مقتضي با ذكر  ،تهاي بدوي و تجديد نظر موظفند بالفاصله پس از تشكيلأـ هي 7ماده 
  . نشاني از طريق واحد مربوط به اطالع كارمندان خود برسانند

ـ رسيدگي به تخلفات قبلي كارمندان مأمور مشروط بر اينكه بيش از يك سال از مأموريت آنها نگذشته  8ماده 
تهاي بدوي و تجديد نظر دستگاه متبوع كارمند صورت مي گيرد و دستگاه محل مأموريت مكلف أهيباشد توسط 

در صورتي كه دستگاه محل مأموريت از اجراي رأي امتناع ورزد يا امكان اجراي رأي با توجه . به اجراي آن است
نسبت به لغو حكم  اًدستگاه متبوع مستخدم مي تواند رأس ،به شرايط خاص دستگاه يادشده موجود نباشد
  . ء درآوردمأموريت اقدام كند و رأي صادر شده را به اجرا

ولي در  ،موريت مي باشدأتهاي محل مأـ رسيدگي به تخلفاتي كه در محل مأموريت واقع شده بر عهده هي1تبصره 
ت أنظر هي) جمانند اخرا(صورتي كه رأي صادره با اشكال اجرايي در دستگاه محل مأموريت كارمند مواجه شود 
  . عالي نظارت در خصوص اجرا يا عدم اجراي آن براي هر دو دستگاه الزم االتباع است

تكميل  تهاي وزارتخانه يا سازمان متبوع كارمند برايأنظر در صورت لزوم از هي تهاي بدوي و تجديدأـ هي2تبصره 
مكلف است در صورت اطالع از  نيز ندوزارتخانه يا سازمان متبوع كارم. گيرندمدارك و تحقيقات الزم كمك مي 

خود را به وزارتخانه يا سازمان محل  يها مدارك اتهام و نتيجه بررسي ،تخلف قبلي كارمند و لزوم تعقيب وي
  . مأموريت اعالم كند

مور در شركتهاي تعاوني دستگاههاي اجرايي يا دستگاههايي كه أ، مرسيدگي به تخلفات كارمندان دولت ـ3تبصره 
  .تهاي بدوي و تجديد نظر دستگاه متبوع آنان مي باشدأقانون نيستند بر عهده هيمشمول 
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آخرين  ،ـ در موارد تعدد تخلفات كارمند در دستگاههاي مختلفي كه در آنها اشتغال داشته است 9ماده  
بي و صالح براي رسيدگي به اتهامات انتسا ،)دستگاه متبوع وي(دستگاهي كه كارمند به آن منتقل شده است 

اجراي آراي قطعي صادره در خصوص وي است و مي تواند به نحو مقتضي براي تكميل مدارك و تحقيقات الزم از 
  . دستگاههاي قبلي كمك بگيرد 
تهاي آنها مكلفند همكاريهاي الزم را در اجراي مفاد اين ماده أتهاي قبلي و هيأتبصره ـ دستگاههاي قبلي و هي

  . معمول دارند
گيرد و در صورت ضرورت با توجه به  تها با حفظ سمت و پست سازماني صورت ميأام وظيفه در هيـ انج10ماده 

حجم كار، در دستگاههاي مشمول قانون تعداد كافي پست سازماني با تغيير عنوان پستهاي بالتصدي موجود براي 
  . تهاي رسيدگي به تخلفات اداري با رعايت مقررات مربوط پيش بيني مي شودأاعضاي هي

ـ هيأتها موظفند دفترهايي براي انجام امور مربوط تشكيل دهند و در صورت نياز مي توانند انجام امور 11ماده 
نامه هاي محرمانه هيأتها بايد بدون دخل و تصرف و . دفتري خود را به كارگزيني دستگاه مربوط ارجاع نمايند

  . بازبيني در اختيار هيأتها گذاشته شود
  . دستگاهها مكلفند امكانات و نيروي انساني مورد نياز دفترهاي ياد شده را تأمين كنند تبصره ـ مسئولين

  
  فصل دوم ـ شروع به رسيدگي 

عامل به احكام  ،متعهد ،هلأقانون متشكل از سه عضو است از بين افراد مت 5ـ گروه تحقيق موضوع ماده 12ماده 
ت مربوط و أسال سن با تصويب هي 25فقيه و داراي حداقل اصل واليت  اسالم، معتقد به نظام جمهوري اسالمي و

  . كارمند بودن دو عضو از سه عضو ياد شده الزامي است .ت انتخاب مي شوندأيس هيئحكم ر
مشروط بر اينكه  ،تهاي بدوي و تجديد نظر يك دستگاه مي توانند از يك گروه تحقيق استفاده كنندأـ هي13ماده 

نظر در خصوص يك پرونده از همان گروه تحقيق كه در رسيدگي بدوي همكاري  براي تحقيق در مرحله تجديد
  . داشته است استفاده نشود

تهاي بدوي يا تجديد نظر، أكه از طرف هي كنندـ گروههاي تحقيق فقط درباره كارمندي ميتوانند تحقيق 14ماده 
تها أگيرد كه هي حدودي انجام مي همچنين تحقيق تنها در ،بررسي وضع آنها به اين گروهها ارجاع شده باشد

  . كنند معين مي
ه باشد يا ـتهم داشتـبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم با مـيق قرابت نسـروه تحقــ هرگاه عضو گ1تبصره 

متهم دعواي حقوقي و جزايي داشته باشد حق تحقيق در مورد همان  با نفع باشد، ياـدر دعواي طرح شده ذي
   .پرونده را ندارد

  . ي نيستت به پرونده اتهامي كارمند و صدور رأأمانع رسيدگي هي ،ـ استفاده نكردن از گروه تحقيق2تبصره 
 رسهايتهاي بدوي و تجديد نظر در صورت شكايت يا اعالم اشخاص، مديران، سرپرستان اداري يا بازأـ هي15ماده 
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  . روع به رسيدگي مي كنند، شأت عالي نظارتهي
ساي كارمند متهم به ارتكاب تخلف، مكلفند همكاريهاي الزم را با ؤالن مربوط و رؤرمندان، مسـ كليه كا16ماده 

تها در اختيار آنها أمدارك، اسناد و اطالعات مورد نياز را در مهلت تعيين شده از طرف هي وتها بعمل آورده أهي
   .الزامي استقررات و قوانين مربوط رعايت م ،در مورد اسناد طبقه بندي شده .قرار دهند

 تها تحت رسيدگي است هرگونه تصميم گيري نسبت به حالتأتبصره ـ در موارديكه پرونده متهم در هي
  . ت رسيدگي كننده استأستخدامي وي، منوط به كسب نظر از هيا

ي به موارد اتهام را به طور كتب ،تهاي رسيدگي به تخلفات اداري موظفند پس از انجام بررسيهاي الزمأـ هي17ماده 
 ،اين هيأتها در صورت تقاضاي كارمند. دفاع كارمند منظور كنندكارمند ابالغ و پس از آن ده روز مهلت براي 
  .مدارك الزم را در اختيار وي قرار مي دهند

ت جواب كتبي و مداركي أو در مهلت تعيين شده از سوي هي واند پس از اطالع از موارد اتهامـ متهم مي ت18ماده 
ت مي تواند به موارد اتهام رسيدگي و أاين صورت هي ت تسليم نمايد، در غيرأفاع از خود دارد به هيرا كه در د

  . ي الزم را صادركندأر
در . تقاضاي تمديد مهلت كند ،ت مربوطأتبصره ـ كارمند متهم مي تواند به منظور ارائه مدارك دفاعي خود از هي

  . روز نبايد تجاوز كند 5در هر حال مدت تمديد از ت مربوط است و أاتخاذ تصميم با هي ،اين مورد
  

  فصل سوم ـ چگونگي رسيدگي به تخلفات 
ت حضور أـ رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان پس از تكميل پرونده صورت مي گيرد و چنانچه هي19ماده 

  . در جلسه حضور مي يابد ،متهم را ضروري تشخيص دهد
بار وي را براي حضور در  ت موظف است يكأبراي دفاع حضوري، هي تبصره ـ در صورت درخواست كتبي متهم

  . جلسه دعوت كند
تهاي رسيدگي كننده أبر عهده هي ،ـ تشخيص تخلف و انطباق آن با يكي از موارد تخلفات مندرج در قانون20ماده 
  . است
جه كامل به مدافعات ت پس از اتمام رسيدگي و مالحظه اسناد و مدارك موجود در پرونده و توأـ هي21ماده 

ا حقوقي، آثار يبه دولت يا اشخاص حقيقي ) اعم از مادي و معنوي(متهم و مواردي از جمله ميزان زيان وارد شده 
ي و اتخاذ أاقدام به صدور ر وي اجتماعي و اداري، موقعيت و سوابق كارمند و وجود يا فقدان سوء نيت ءسو

تند به قانون و مقررات مربوط بوده و حاوي تخلفات منتسب به تها بايد مستدل و مسأي هيأر .تصميم ميكند
  . ي صادر شده باشدأي دهنده در زير رأمتهم، نام و نام خانوادگي و امضاي اعضاي ر

رسميت مي يابد و آراي آنها با نظر موافق حداقل دو نفر از  ءتها با شركت سه نفر از اعضاأـ جلسه هاي هي22ماده 
  . ، معتبر استءاعضا
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طور ه قانون، ب 17تهاي بدوي و تجديد نظر و احكام اخراج موضوع ماده أـ آراي صادر شده توسط هي23اده م
واحدهاي ياد شده . مستقيم و بالفاصله به اداره هاي كارگزيني يا دواير مشابه دستگاههاي ذيربط ارسال مي شود

شده را به كارمندان مربوط ابالغ نموده و  و احكام صادر ء، آراريخ صدور رأيروز از تا 30موظفند حداكثر ظرف 
.                                                          ت مربوط تحويل نمايندأمدارك آن را جهت درج در پرونده اتهامي به هي

و احكام صادر شده به متهم، با آنان  ءغ آراالن كارگزيني يا امور اداري مربوط در ابالؤدر صورت سهل انگاري مس
تها ممنوع است و با أطبق قانون رفتار مي شود، همچنين هرگونه خودداري يا جلوگيري از اجراي آراي هي

  . بق قانون رفتار مي شودمتخلفان ط
ست ، همچنين نشاني محل دريافت درخواءتهاي بدوي مكلفند قطعي يا قابل پژوهش بودن آراأـ هي24ماده 

  . تجديد نظر را زير آراي خود را درج كنند
ـ درخواست تجديد نظر نسبت به آراي هياتهاي بدوي بايد به وسيله محكوم عليه يا نماينده قانوني وي 25ماده 

به طور كتبي به اداره كارگزيني مربوط تسليم و  داليل به زبان فارسي با ذكر ،يأروز از تاريخ ابالغ ر 30ظرف 
  . تاريخ ثبت دفترهاي كارگزيني مربوط است ،موقع درخواستبه مالك دريافت  ،رسيد اخذ شود

ماده مذكور انجام  1قانون مطابق تبصره  17تبصره ـ درخواست تجديد نظر نسبت به احكام اخراج موضوع ماده 
  . مي پذيرد

را در سريعترين زمان ـ ادارهاي كارگزيني دستگاهها مكلفند درخواست اعتراض كارمند يا نماينده وي 26ماده 
ت بدوي قابل تجديد نظر أهيرأي كه  ت تجديد نظر مربوط ارسال كنند و در موارديأممكن، براي رسيدگي به هي

ي صادرشده را از تاريخ پايان أولي متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجديد نظر ننمايد ر ،باشد
  . يافتن مهلت ياد شده اجرا كنند

مهلت يك ماهه شكايت به ديوان عدالت اداري را  ،تها مكلفند در متن آراي قطعي صادر شدهأهي ـ كليه27ماده 
  . تصريح كنند

ي قطعي درباره أـ در صورتيكه كارمند متخلف در حالتي از حالتهاي استخدامي باشد كه اجراي فوري ر28ماده 
  . به محض حصول امكان، اجرا مي شود ي صادر شده نيزأت عالي گزارش شده و رأوي ممكن نباشد مراتب به هي

تها در موارد لزوم مي توانند در ارتباط با اتهامهاي وارد شده به كارمندان از مراجع قضايي مربوط أـ هي29ماده 
  . تها پاسخ دهندأروز به استعالم هي 30استعالم نظر كنند و مراجع ياد شده مكلفند حداكثر ظرف 

و وزارت ياد شده موظف است ظرف  كنند لزوم از وزارت اطالعات استعالم نظر هيأتها مكلفند در موارد ـ تبصره
  .تها پاسخ دهندأروز به استعالم هي 10

تها يا صدور آراي أـ بالتكليف گذاردن مستخدمان دولت در موارد طرح پرونده اتهامي آنان در هي30ماده  
تها از سوي ديوان عدالت أارد نقض آراي قطعي هيتهاي بدوي و نيز در موأاز سوي هي) قابل تجديد نظر(غيرقطعي 
  . ت عالي نظارت به هر عنوان مجوزي نداردأاداري يا هي
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كه كارمند در طول تحمل  و در صورتي شود ي ميأـ فوت متهم موجب توقف رسيدگي و صدور ر31ماده 
ه متوقف شده و حالت قانون فوت شود اعمال مجازاتهاي ياد شد 9ماده » ز«و » د«، »ج«مجازاتهاي بندهاي 

حكم اين ماده مانع از ارسال . استخدامي كارمند از زمان فوت به حالت قبلي از تعيين مجازات اعاده مي گردد
  . نيست مواردپرونده به مراجع قضايي در ساير 

و  قانون اخراج شده باشد و بعد از اعتراض به حكم مزبور 17در صورتي كه مستخدمي به استناد ماده  ـ تبصره
ت تجديد نظر فوت كند، آثار حكم اخراج زايل و حالت كارمند به قبل از تعيين أقبل از رسيدگي توسط هي

  . مجازات اعاده مي شود
پاكسازي  تهايأتهاي بدوي و تجديد نظر مكلفند در سريعترين زمان ممكن به پروندههايي كه در هيأهي ـ32ماده 

فات اداري منجر به صدور راي قطعي نشده يا آراي قطعي توسط تهاي رسيدگي به تخلأو بازسازي گذشته و هي
  . ت عالي نظارت نقض شده رسيدگي كنندأديوان عدالت اداري يا هي

تهاي سابق پاكسازي يا بازسازي مورد رسيدگي قرار گرفته أرسيدگي به اين پرونده ها در مواردي كه توسط هي
ده اند به شت عالي نظارت نقض أسط ديوان عدالت اداري يا هيولي آراي صادر شده به جهاتي قطعيت نيافته يا تو

ي الزم صادر نشده باشد اين رسيدگي بر أر ،تهاي سابقأدر مواردي كه توسط هي .استت تجديد نظر أعهده هي
ت بدوي است، چنانچه در خصوص تشخيص صالحيت رسيدگي به پرونده هاي موضوع اين ماده بين أعهده هي

ين نامه ياين آ 37ت عالي نظارت موضوع ماده أحل اختالف با هي ،يد نظر اختالف نظر باشدتهاي بدوي و تجدأهي
  )18/5/1384اصالحي ( . است
تهاي بدوي مكلفند در خصوص تعيين مرجع رسيدگي به اتهامهاي مديران قبالً مراتب را به اطالع أـ هي33ماده 

يدگي به اين قبيل پرونده ها به پيشنهاد نماينده مرجع رس. اين آيين نامه برسانند 34نماينده موضوع ماده 
اين آيين نامه،  2ماده  1ييد باالترين مقام دستگاههاي ياد شده در تبصره أاين آيين نامه و ت 34موضوع ماده 

  . تهاي متشكل در مركز دستگاه استأت بدوي استان مربوط يا هيأهي
  

  فصل چهارم ـ هماهنگي و نظارت 
تها، هر يك از وزيران و باالترين مقامات دستگاههاي ياد شده أهماهنگي و نظارت بر كار هي ـ براي ايجاد34ماده 

 اين آيين نامه، يكنفر را به عنوان نماينده خود را كه بطور مستقيم زير نظر آنان فعاليت مي 2ماده  1در تبصره 
  . تخدامي كشور معرفي مي كنندتهاي آن دستگاه تعيين و به سازمان امور اداري و اسأكند براي هماهنگي هي

  : به شرح زير است اين آيين نامه 34ليتهاي هر يك از نمايندگان موضوع ماده ؤوظايف، اختيارات و مس ـ35ماده 
  . وع در فاصله هاي زماني مناسبتهاي وزارتخانه يا سازمان متبأـ برگزاري جلسه هاي هماهنگي بين هي1
بوط در تهران و شهرستانها و تهيه گزارش الزم براي وزير يا باالترين مقام تهاي مرأـ بازرسي از چگونگي كار هي2

كاري و غرض ورزي آنها دريافت مي كنند و ارسال يك  دستگاه متبوع به ويژه در مواردي كه گزارشي از كم
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  . ت عالي نظارتأنسخه از آن به هي
هدايت و آموزش آنها به منظور اجراي هرچه ـ نظارت بر فعاليت هيأتها در تهران و شهرستانها و راهنمايي و 3

  .صحيح تر قانون
ـ بررسي صالحيت اعضاي هيأتها و گروههاي تحقيق و ارسال گزارش از موارد احتمالي عدم صالحيت به وزير يا 4

  . باالترين مقام دستگاه متبوع و نيز هيأت عالي نظارت
  . هاط براي رفع اشكالها و بهبود فعاليت هيأتتها به مراجع ذيربأـ ارائه نقطه نظرها و پيشنهادهاي هي5
ت عالي نظارت همراه با يك نسخه از كليه أتهاي مربوط و ارسال آنها به هيأـ تهيه گزارشهاي ماهانه از كار هي6

  : آراي صادره شده به منظور
  . الن ذيربطؤـ جمع بندي و تهيه گزارشهاي دوره اي الزم براي اطالع مس الف

يل كار هيأتها از نظر كيفي و كمي در خصوص آثار ناشي از اجراي صحيح و دقيق قانون در ب ـ تجزيه و تحل
   .اصالح بافت نيروي انساني دستگاههاي اجرايي

  .و راهنمايي هيأتها در موارد لزومج ـ بررسي آراي صادر شده 
تها براي أتداركاتي هيمين نيروي انساني و أـ انجام پيگيري الزم جهت رفع مشكالت و نيازهاي مربوط به ت7

  . تسهيل در كار آنها
تها در وزارتخانه يا سازمان متبوع در تهران و شهرستانها و آثار اين أـ بررسي و تجزيه و تحليل نتيجه كار هي8

ت عالي أفعاليتها در سالم سازي محيط اداره هاي تابع و ارسال آنها براي وزير يا باالترين مقام دستگاه متبوع و هي
  . فاصله هاي شش ماه و يك ساله در نظارت

ـ دادن پيشنهاد به وزير يا باالترين مقام دستگاه متبوع جهت ايجاد شعبه يا شعبه هايي از هيأتها در مراكز يا 9
استانها يا تعطيل كار بعضي از شعبه ها با توجه به حجم نيروي انساني واحدهاي مربوط به منظور پوشش مناسب 

  . و وابسته كليه واحدهاي تابعدر 
جهت اطالع از آخرين نقطه نظرها و  ،اين آيين نامه 34ـ حضور مستقيم در جلسه هاي نماينده موضوع ماده 10

  . تهاي مربوطتأمين هماهنگي هرچه بيشتر در كار هيأ
  . بوربه منظور ايجاد هماهنگي الزم با ديوان مز ،ـ ارتباط با ديوان عدالت اداري و تمركز اين تماسها در مركز11

در هر يك از » دفتر هماهنگي هيأتها« دفتري با عنوان ،تبصره ـ براي انجام وظايف ياد شده در اين ماده
  . اين آيين نامه ايجاد مي شود 34آيين نامه زير نظر نماينده موضوع ماده  2ماده  1دستگاههاي مندرج در تبصره 

اي وابسته به دستگاههاي مربوط مكلفند با نماينده تهاي بدوي و تجديد نظر، همچنين واحدهأـ كليه هي36ماده 
  . همكاريهاي الزم را معمول دارند ،دستگاههاي متبوع 34موضوع ماده 

 34مركب از سه نفر از بين نمايندگان موضوع ماده   -قانون 22موضوع ماده  - » هيأت عالي نظارت«ـ 37ماده 
ت وزيران و يك نماينده از أي و استخدامي كشور و تصويب هياين آيين نامه به پيشنهاد دبير كل سازمان امور ادار
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  )11/9/1381اصالحي ((. قوه قضاييه به رياست دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور تشكيل مي شود
        .                        ت عالي نظارت به تصويب هيأت ياد شده ميرسدأهي رآيين نامه مربوط به چگونگي كا ـ تبصره
 ، هماهنگي وي كشور مكلفند با هيأت عالي نظارتيهيأتهاي موضوع قانون و كليه دستگاههاي اجرا ـ38ماده 

.                                              همكاريهاي الزم را معمول دارند و ودارك الزم را در اختيار هيأت يادشده قراردهند
مكلفند جهت صدور آرا از فرمهاي مخصوصي كه از طرف دفتر هماهنگي  كننده تهاي رسيدگيأـ كليه هي39ه ماد

  . ندكنتهيه و ابالغ مي شود استفاده  أت عالي نظارتدبير خانه هي(و نظارت بر امر رسيدگي به تخلفات اداري 
گاه مربوط ـع باالترين مقام دستت عالي نظارت مراتب به اطالأورت انحالل هيأتي توسط هيــ در ص40ماده 

ت جديد اقدام و پرونده هاي مربوط أروز نسبت به تشكيل هي 30ميرسد و مقام مزبور موظف است حداكثر ظرف 
  . را جهت رسيدگي به آن هيأت ارجاع نمايد

نظارت ت عالي أقانون، هي 22ماده  1ـ براي رسيدگي به پرونده اتهامي اعضاي هيأتهاي موضوع تبصره 41ماده 
كند و هيأت تعيين ارجاع ميحسب مورد يكي از هيأتهاي موجود را تعيين كرده و پرونده مورد نظر را به آن هيأت 

  . شده مكلف به رسيدگي است
  

  فصل پنجم ـ ساير مقررات 
راي گزارشي از فعاليتهاي خود را كه داراي تعداد آ ،تهاي بدوي و تجديد نظر مكلفند هر ماه يك بارأـ هي42ماده 

صادر شده و پرونده هاي تحت رسيدگي و موضوع هاي طرح شده است همراه با يك نسخه از آراي صادر شده به 
تهاي بدوي و تجديد نظر مستقر در هر أهي. اين آيين نامه در دستگاه متبوع ارائه دهند 34نماينده موضوع ماده 

  . ار به استانداري مربوط ارسال كننداطالع استاند براياستان موظفند يك نسخه از گزارش يادشده را 
مستلزم  ،اي كارمند و در غياب يا فوت اوضمستلزم تقا ،قانون 11ـ برقراري مقرري ياد شده در ماده 43ماده 

. تقاضاي وراث قانوني وي است كه پس از بررسي و يا تشخيص و تأييد هيأت تجديدنظر مربوط انجام مي پذيرد
.                                                              سن مربوط به زمان صدور رأي استسال  50سال سابقه و  15مالك 
را بررسي كرده و با توجه به نتايج  دـ هيأت تجديدنظر هر سال يكبار وضع معيشت خانواده اين قبيل افرا1تبصره 

تصميم مقتضي را اتخاذ كرده و  ،قرري يادشده با رعايت حداكثر مقررنسبت به قطع يا كاهش يا افزايش م ،ررسيب
.                                                                                       ارسال ميكند تگزارش آن را به هيأت عالي نظار

ورد وراث، در مورد افراد خانواده كارمند منفصل نيز بايد ـ مقررات مربوط به برقراري حقوق وظيفه در م2تبصره 
  . رعايت شود

ين ياين آ 34ـ اعضاي هيأت عالي نظارت، هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري، نمايندگان موضوع ماده 44ماده 
ي نامه و كاركنان دفترهاي آنها و دفتر هماهنگي بازرسي و نظارت بر امر رسيدگي به تخلفات اداري، اعضا

كنند از فوق  شاغل ياد شده انجام وظيفه ميـكه در م ت عالي نظارت، در مدتيـأگروههاي تحقيق و بازرسهاي هي
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 كه در هرحال ميزان فوق ،شوند برخوردار مي %50فوق العاده جذب استحقاقي تاغل اضافي عالوه بر ـالعاده ش
  .تجاوز نمي كند% 50لعاده شغل افراد يادشده از ا

ن فوق العاده مزبور با توجه به حجم و وظايف و مسئوليتهاي محول شده با پيشنهاد شوراي حقوق و ميزا ـ تبصره
.                                                                                        دستمزد و تصويب هيأت وزيران تعيين مي شود

ه از طريق سامي و مشخصات اعضاي اصلي و علي البدل و تغييرات آنها را هموارـ هيأتها موظفند ا45ماده 
.                                                        اين آيين نامه به هيأت عالي نظارت اعالم كنند 34نمايندگان موضوع ماده 

گزيني مربوط به كارمنداني را كه محكوم به كارگزيني مكلفند يك نسخه از احكام كار ـ اداره هاي46ماده 
بازنشستگي، باز خريد، اخراج يا انفصال دايم از خدمات دولتي مي شوند  به سازمان امور اداري و استخدامي كشور 

  . ارسال كنند
  . مي شود 16/7/1373مورخ  275ت /25227ـ اين تصويبنامه جايگزين تصويبنامه شماره 47ماده 

  



