
  »اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداريآئین نامه « 
 

  وظایف و صالحیت   تشکیالت–فصل اول  

نامه هیأت بدوي قلمداد   که در این آیین- هیأت بدوي رسیدگی به تخلفات اداري کارمندان -1ماده 
که از این  -رسیدگی به تخلفات اداري  قانون) 18(ها موضوع ماده   در هر یک از دستگاه-شود  می

  . شود نامه تشکیل می  با رعایت مفاد قانون یاد شده و این آیین-شود  پس قانون نامیده می
  .  منظور از کارمندان کلیه کارکنان رسمی، ثابت، دایم، پیمانی و قراردادي است-تبصره  
ید نظر  که از این پس هیأت تجد- هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداري کارمندان -2ماده 

دولتی، نهادهاي انقالب اسالمی، مراکز  هاي مستقل ها یا سازمان  در مرکز وزارتخانه-شود  نامیده می
ها زیر  ها به تشخیص هیأت عالی نظارت، همچنین در مرکز هر یک از دستگاه بعضی از استان

  : شود تشکیل می
می ایران، سازمان بهزیستی سازمان حج و زیارت، شرکت مخابرات ایران، خبرگزاري جمهوري اسال 

هاي کشور به تشخیص  بعضی از دانشگاه کشور، سازمان ثبت احوال کشور، کتابخانه ملی ایران و
  .  حسب مورد-وزیران ذیربط 

) 1(هاي مشمول تبصره  نامه و سایر دستگاه هاي مستقل دولتی موضوع این آیین  سازمان-1تبصره 
  : قانون به شرح زیر هستند) 1(ماده 

سازمان امور اداري و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان تربیت بدنی، سازمان انرژي  
سیماي جمهوري اسالمی ایران، دیوان  اتمی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان صدا و

ها و اقدامات تأمینی و تربیت کشور، سازمان  محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان
سازمان ثبت اسناد و امالك کشور، سازمان قضایی نیروهاي مسلح، مجلس  قاف و امور خیریه،او

بنیاد  شوراي اسالمی، نهاد ریاست جمهوري، شهرداري تهران، بنیاد شهید انقالب اسالمی،
مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی، بنیاد مسکن انقالب اسالمی، جمعیت هالل احمر، کمیته 

  . دانشگاهی و نهضت سوادآموزي خمینی، سازمان تأمین اجتماعی، جهادامداد امام 
توانند در مرکز خود  هاي موضوع این ماده و تبصره یک آن، در صورت لزوم می دستگاه -2تبصره 

  . هاي متعدد تجدید نظر داشته باشند هیأت
 نظر، با امضاي هاي بدوي و تجدید البدل هیأت  انتصاب هر یک از اعضاي اصلی و علی-3ماده 

نامه و با رعایت شرایط  این آیین) 2(ماده) 1(ها موضوع تبصره  شخص وزیر یا باالترین مقام دستگاه
  . گیرد قانون صورت می) 6(مقرر در ماده 

نامه در صورت داشتن واحد  این آیین) 2(ماده ) 1(ها یاد شده در تبصره   هر یک از دستگاه-4ماده 
  . هاي بدوي در این مراکز اقدام کنند هیأت توانند نسبت به تشکیل ها، می نسازمانی در مراکز استا



 رسیدگی به تخلفات اداري کارمندان حوزه هر استان تا زمانی که دستگاه متبوع آنان در -5ماده  
وزیر باالترین مقام اجرایی دستگاه  مرکز آن استان هیأت بدوي تشکیل نداده است پس از کسب نظر

  . أت بدوي متشکل در استان دیگر استمتبوع با هی
ها در هر شهرستان در صورت عدم   رسیدگی بدوي به تخلفات اداري کارمندان شهرداري-تبصره 

  . مربوط است تشکیل هیأت بدوي با هیأت بدوي متشکل در استانداري
، یک هاي بدوي و تجدید نظر پس از تشکیل، از بین خود یک نفر رییس  هر یک از هیأت-6 ماده 

هاي خود انتخاب و تعیین  مکاتبه ها و نفر نایب رییس و یک نفر دبیر جهت تنظیم صورتجلسه
  . کنند می

  . ها با امضاي رییس و در غایب وي باامضاي نایب رییس معتبر است ها هیأت  مکاتبه-تبصره  
د را به نحو هاي بدوي و تجدید نظر موظفند بالفاصله پس از تشکیل، آغاز کار خو  هیأت-7 ماده 

  . خود برسانند مقتضی با ذکر نشانی از طریق واحد مربوط به اطالع کارمندان
هاي بدوي و تجدید نظر دستگاه   رسیدگی به تخلفات قبلی کارمندان مأمور توسط هیأت-8 ماده 

در صورتی که . به اجراي آن است گیرد و دستگاه محل مأموریت مکلف متبوع کارمند صورت می
ل مأموریت از اجراي رأي امتناع ورزد یا امکان اجراي رأي با توجه به شرایط خاص دستگاه مح

تواند رأساً نسبت به لغو حکم مأموریت  دستگاه متبوع مستخدم می دستگاه یاد شده موجود نباشد،
  . اقدام کند و رأي صادر شده را به اجرا درآورد

هاي محل مأموریت   شده بر عهده هیأت رسیدگی به تخلفاتی که در محل مأموریت واقع-1تبصره 
اشکال اجرایی در دستگاه محل  است، وي در صورتی که رأي در صورتی که رأي صادر شده یا

نظر هیأت عالی نظارت در خصوص اجرا یا عدم اجراي ) مانند اخراج (مأموریت کارمند مواجه شود 
  . االتباع است الزم آن براي هر دو دستگاه

هاي وزارتخانه یا سازمان متبوع  ي بدوي و تجدید نظر در صورت لزوم، از هیأتها  هیأت- 2تبصره 
وزارتخانه یا سازمان متبوع کرامند نیز  گیرند کارمند براي تکمیل مدارك و تحقیقات الزم کمک می

مکلف است در صورت اطالع از تخلف قبلی کارمند و لزوم تعقیب وي، مدارك اتهام و نتیجه 
  . وزارتخانه یا سازمان محل مأموریت اعالم کند  بههاي خود را بررسی

هاي اجرایی یا  رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت، مأمور در شرکتهاي تعاونی دستگاه -3تبصره 
بدوي و تجدید نظر دستگاه متبوع آنان  هاي هایی که مشمول قانون نیستند بر عهده هیأت دستگاه

  . است
هاي مختلفی که در آنها اشتغال داشته است،  کارمند در دستگاه در موارد تعدد تخلفات -9 ماده 

، صالح براي رسیدگی به )متبوع وي دستگاه (آخرین دستگاهی که کارمند به آن منتقل شده است 
تواند به نحو مقتضی  اتهامات انتسابی و اجراي آراي قطعی صادر شده در خصوص وي است و می

  . هاي قبلی کمک بگیرد ز دستگاهتحقیقات الزم ا براي تکمیل مدارك و



هاي الزم را در اجراي مفاد این ماده  هاي آنها مکلفند همکاري هاي قبلی و هیأت  دستگاه-تبصره 
  . معمول دارند

گیرد و در صورت  ها با حفظ سمت و پست سازمانی صورت می  انجام وظیفه در هیأت-10ماده 
تعداد کافی پست سازمانی با تغییر  مول قانونهاي مش ضرورت با توجه به حجم کار، در دستگاه

هاي رسیدگی به تخلفات اداري با رعایت  هاي بالتصدي موجود براي اعضاي هیأت عنوان پست
  . شود می بینی مقررات مربوط پیش

ها موظفند دفترهایی براي انجام امور مربوط تشکیل دهند و در صورت نیاز   هیأت-11ماده 
ها  نامه محرمانه هیأت. ارجاع کنند دفتري خود را به کارگزینی دستگاه مربوطتوانند انجام امور  می

  . باید بدون دخل و تصرف و بازبینی در اختیار آنان گذاشته شود
ها مکلفند امکانات و نیروي انسانی مورد نیاز دفترهاي یاد شده را تأمین   مسئولین دستگاه-تبصره 

  . کنند
  
    شروع به رسیدگی-فصل دوم   

قانون، متشکل از سه عضو است که از بین افراد متأهل، ) 5( گروه تحقیق موضوع ماده -12 ماده 
و اصل والیت فقیه و دارا حداقل  متعهد، عامل به احکام اسالم، معتقد به نظام جمهوري اسالمی

 کارمند بودن دو عضو. شوند سال سن با تصویب هیأت مربوط و حکم رییس هیأت انتخاب می) 25(
  . الزامی است از سه عضو یاد شده

توانند از یک گروه تحقیق استفاده کنند،  هاي بدوي و تجدید نظر یک دستگاه می  هیأت-13ماده  
یک پرونده از همان گروه تحقیق  مشروط بر اینکه براي تحقیق در مرحله تجدید نظر در خصوص

  . که در رسیدگی بدوي همکاري داشته است استفاده نشود
هاي  توانند تحقیق کنند که از طرف هیأت هاي تحقیق فقط درباره کارمندي می  گروه-14 ماده 

باشد، همچنین تحقیق تنها در  ها ارجاع شده بدوي یا تجدید نظر، بررسی وضع آنها به این گروه
  . کنند ها معین می گیرد که هیأت حدودي انجام می

ا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با متهم  هر گاه عضو گروه تحقیق، قرابت نسبی ی-1تبصره  
حقوقی و جزایی داشته باشد حق  داشته باشد یا در دعواي طرح شده ذینفع باشد، یا با متهم دعواي

  . تحقیق در مورد همان پرونده را ندارد
 استفاده نکردن از گروه تحقیق، مانع رسیدگی هیأت به پرونده اتهامی کارمند  صدور -2تبصره  

  . سترأي نی
هاي بدوي و تجدید نظر در صورت شکایت یا اعالم اشخاص، مدیران، سرپرستان   هیأت-15ماده  

  . کنند می ها هیأت عالی نظارت، شروع به رسیدگی اداري یا بازرس



 کلیه کارمندان، مسئوالن مربوط و رؤساي کارمند متهم به ارتکاب تخلف، مکلفند -16ماده  
اطالعات مورد نیاز را در مهلت  ها به عمل آورنده و مدارك، اسناد و هاي الزم را با هیأت همکاري

بندي شده، رعایت  در مورد اسناد طبقه. ها در اختیار آنها قرار دهند تعیین شده از طرف هیأت
  . مقررات و قوانین مربوط الزامی است

گیري نسبت  یمها تحت رسیدگی است، هر گونه تصم  در مواردي که پرونده متهم در هیأت-تبصره 
  . دستگاه یا نماینده وي است به حال استخدامی وي، منوط به کسب نظر از باالترین مقام

هاي الزم، موارد اتهام  هاي رسیدگی به تخلفات اداري موظفند پس از انجام بررسی  هیأت-17ماده  
این . ور کننددفاع کارمند منظ را به طور کتبی به کارمند ابالغ و پس از آن ده روز مهلت براي

  . دهند ها در صورت تقاضاي کارمند، مدارك الزم را در اختیار وي قرار می هیأت
تواند پس از اطالع از موارد اتهام و در مهلت تعیین شده از سوي هیأت جواب   متهم می-18ماده  

تواند  در غیر این صورت هیأت می کتبی و مدارکی را که در دفاع از خود دارد به هیأت تسلیم کند،
  . به موارد اتهام رسیدگی، و رأي الزم را صادر کند

تواند به منظور ارایه مدارك دفاعی خود از هیأت مربوط، تقاضاي تمدید   کارمند متهم می-تبصره  
روز ) 5(در هر حال مدت تمدید از  در این مورد، اتخاذ تصمیم با هیأت مربوط است و. مهلت کند

  . نباید تجاوز کند
  
   چگونگی رسیدگی به تخلفات -وم فصل س  

گیرد و چنانچه   رسیدگی به تخلفات اداري کارمندان پس از تکمیل پرونده صورت می-19ماده  
  . یابد در جلسه حضور می هیأت حضور متهم را ضروري تشخیص دهد، در آن صورت متهم

بار وي را  در صورت درخواست کتبی متهم براي دفاع حضوري، هیأت موظف است یک -تبصره  
  . براي حضور در جلسه دعوت کند

هاي   تشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از موارد تخلفات مندرج در قانون، بر عهده هیأت-20ماده  
  . رسیدگی کننده است

 هیأت پس از اتمام رسیدگی و مالحظه اسناد و مدارك موجود در پرونده، و توجه کامل -21ماده  
به دولت یا ) از مادي و معنوي اعم (ي از جمله میزان زیان وارد شده به مدافعات متهم و موارد

اشخاص حقیقی یا حقوقی، آثار سوء اجتماعی و اداري، موقعیت و سوابق کارمند، و وجود یا فقدان 
ها باید مستدل و مستند به  رأي هیأت. کند رأي و اتخاذ تصمیم می سوء نیت وي، اقدام به صدور

اعضاي  ط بوده و حاوي تخلفات منتسب به متهم، نام و نام خانوادگی و امضايقانون و مقررات مربو
  . دهنده در زیر رأي صادر شده باشد رأي



یابد و آراي آنها با نظر موافق  ها با شرکت سه نفر از اعضا رسمیت می ها هیأت  جلسه-22ماده  
  . حداقل دو نفر از اعضا، معتبر است

) 17(هاي بدوي و تجدید نظر و احکام اخراج موضوع ماده   هیأت آراي صادر شده توسط-23ماده  
ها ذیربط ارسال  دوایر مشابه دستگاه هاي کارگزینی یا قانون، به طور مستقیم و بالفاصله به اداره

روز از تاریخ صدور رأي، آرا و احکام صادر ) 30(واحدهاي یاد شده موظفند حداکثر ظرف . شود می
بوط ابالغ کرده و مدارك آن را جهت درج در پرونده اتهامی به هیأت مربوط مر شده را به کارمندان

ابالغ آرا و احکام  انگاري مسئوالن کارگزینی یا امور اداري مربوط در در صورت سهل. تحویل دهند
شود، همچنین هر گونه خودداري یا  صادر شده به متهم یا متهمان، با آنان طبق قانون رفتار می

  . شود متخلفان طبق قانون رفتار می ها ممنوع است با راي آراي هیأتجلوگیري از اج
هاي بدوي مکلفند زیر آراي خود قطعی یا قابل پژوهش بودن آرا، همچنین نشانی   هیأت-24ماده  

  . محل دریافت درخواست تجدید نظر را درج کنند
سیله محکوم علیه یا هاي بدوي باید به و  درخواست تجدید نظر نسبت به آراي هیأت-25ماده  

فارسی و ذکر دالیل به طور کتبی به  روز از تاریخ ابالغ رأي، با زبان) 30(نماینده قانونی وي ظرف 
مالك دریافت به موقع درخواست، تابع ثبت . اداره کارگزینی مربوط تسلیم و رسید اخذ شود

  . دفترهاي کارگزینی مربوط است
) 1(قانون مطابق تبصره ) 17( درخواست تجدید نظر نسبت به احکام اخراج موضوع ماده -ره تبص 

  . شود ماده یاد شده انجام می
ها مکلفند درخواست اعتراض کارمند یا نماینده وي را در  هاي کارگزینی دستگاه  اداره-26ماده  

ال کنند، و در مواردي که ارس سریعترین زمان ممکن، براي رسیدگی به هیأت تجدید نظر مربوط
رأي هیأت بدوي قابل تجدید نظر باشد، وي متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجدید 

  . تاریخ پایان یافتن مهلت یاد شده اجرا کنند نظر نکند رأي صادر شده را از
 دیوان ها مکلفند در متن داراي قطعی صادر شده، مهلت یک ماهه شکایت به  کلیه هیأت-27ماده  

  . عدالت اداري را تصریح کنند
هاي استخدامی باشد که اجراي فوري   در صورتی که کارمند متخلف در حالتی از حالت-28ماده  

عالی گزارش شده و رأي صادر شده نیز  رأي قطعی هیأت درباره وي ممکن نباشد، مراتب به هیأت
  . شود به محض حصول امکان اجرا می

هاي وارد شده به کارمندان از مراجع  توانند در ارتباط با اتهام موارد لزوم میها در   هیأت-29ماده  
روزبه استعالم ) 30(حداکثر ظرف  قضایی مربوط استعالم نظر کنند و مراجع یاد شده مکلفند

  . ها پاسخ دهند هیأت
یاد شده ها مکلفند در موارد لزوم از وزارت اطالعات استعالم نظر کنند و وزارت   هیأت-تبصره  

  . ها پاسخ دهد روز به استعالم هیأت) 10(موظف است ظرف 



ها یا   بالتکلیفی گذاردن مستخدمان دولت در موارد طرح پرونده اتهامی آنان در هیأت-30ماده  
بدوي و نیز در موارد نقض آراي قطعی  هاي از سوي هیأت) قابل تجدید نظر (صدور آراي غیر قطعی 

  . دالت اداري یا هیأت عالی نظارت به هر عنوان مجوي نداردها از سوي دیوان ع هیأت
شود و در صورتی که کارمند در طول   فوت متهم موجب توقف رسیدگی و صدور رأي می-31ماده  

هاي یاد شده  فوقت شود اعمال مجازات قانون) 9( ماده "ز " و "د "، "ج"تحمل مجازاتهاي بندهاي 
  . شود د از زمان فوت به حالت قبل از تعیین مجازات اعاده میمتوقف شده و حالت استخدامی کارمن

  . از ارسال پرونده به مراجع قضایی در سایر موارد نیست حکم این ماده مانع
قانون اخراج شده باشد و بعد از اعتراض به ) 17( در صورتی که مستخدمی به استناد ماده -تبصره  

کند، آثار حکم اخراج زایل و حالت  د نر فوتحکم مزبور و قبل از رسیدگی توسط هیأت تجدی
  . شود کارمند به قبل از تعیین مجازات اعاده می

هایی که در  ترین زمان ممکن به پرونده هاي بدوي و تجدید نظر مکلفند در سریع  هیأت-32ماده  
 تخلفات اداري منجر به صدور رأي هاي رسیدگی به هاي پاکسازي و بازسازي گذشته و هیأت هیأت

قطعی نشده یا آراي قطعی توسط دیوان عدالت اداري یا هیأت عالی نظارت نقض شده رسیدگی 
هاي سابق پاکسازي یا بازسازي مورد  در مواردي که توسط هیأت ها رسیدگی به این پرونده. کنند

رسیدگی قرار گرفته ولی آراي صادر شده به جهاتی قطعیت نیافته یا توسط دیوان عدالت اداري 
  هاي  در مواردي که توسط هیأت. اند به عهده هیأت تجدید نظر است أت عالی نظارت نقض شدههی یا

چنانچه در خصوص . بدوي است سابق رأي الزم صادر نشده باشد، این رسیدگی بر عهده هیأت
هاي بدوي و تجدید نظر  هاي موضوع این ماده بین هیأت تشخیص صالحیت رسیدگی به پرونده

اختالف با مسئول هماهنگی یا نماینده وزیر یا باالترین مقام اجرایی   حلاختالف نظر باشد،
  . نامه است این آیین) 2(ماده ) 1(هاي موضوع تبصره  دستگاه

هاي میزان قبالً  هاي بدوي مکلفند در خصوص تعیین مرجع رسیدگی به اتهام  هیأت-33ماده  
ها به  رسیدگی به این قبیل پرونده عمراتب را به اطالع مسئول هماهنگی مربوط برسانند، مرج

این ) 2(ماده  )1(هاي یاد شده در تبصره  پیشنهاد مسئول هماهنگی و تأیید باالترین مقام دستگاه
  . هاي متشکل در مرکز دستگاه است مربوط یا هیأت نامه هیأت بدوي استان آیین

   هماهنگی و نظارت -فصل چهارم   
هاي  ها، وزیران و هر یک از باالترین مقام نظارت بر کار هیأت براي ایجاد هماهنگی و -34ماده  

را به عنوان نماینده خود که به  نامه یک نفر این آیین) 2(ماده ) 1(هاي یاد شده در تبصره  دستگاه
هاي آن دستگاه تعیین  کند به عنوان مسئول هماهنگی هیأت طور مستقیم زیر نظر آنان فعالیت می

  . کنند استخدامی کشور معرفی می ري وو به سازمان امور ادا
هاي به شرح زیر  هاي هر یک از مسئوالن هماهنگی هیأت  وظایف، اختیارات و مسئولیت-35ماده  

  : است



هاي زمانی  هاي وزارتخانه یا سازمان متبوع در فاصله هاي هماهنگی بین هیأت  برگزاري جلسه- 1
  . مناسب

ها و تهیه گزارش الزم براي  ربوط در تهران و شهرستانهاي م  بازرسی از چگونگی کار هیأت- 2
وري آنها  کاري و غرض از کم وزیر یا باالترین مقام دستگاه متبوع، تهویه در مواردي که گزارشی

  . کنند و ارسال یک نسخه از آن به هیأت عالی نظارت دریافت می
 و هدایت آموزش آنها به منظور ها و راهنمایی ها در تهران و شهرستان  نظارت بر فعالیت هیأت- 3

  . تر قانون اجراي هر چه صحیح
هاي تحقیق و ارسال گزارش از موارد احتمالی عدم  ها و گروه  بررسی صالحیت اعضاي هیأت- 4

  . عالی نظارت صالحیت به وزیر یا باالترین مقام دستگاه متبوع و نیز هیأت
ها و بهبود فعالیت  اجع ذیربط براي رفع اشکالها به مر نظرها و پیشنهادهاي هیأت  ارائه نقطه- 5

  . ها هیأت
هاي مربوط و ارسال آنها به هیأت عالی نظارت، همراه با  هاي ماهانه از کار هیأت  تهیه گزارش- 6

  : یک نسخه از کلیه آراي صادر شده به منظور
   .ربط اي الزم براي اطالع مسئوالن ذي هاي دوره بندي و تهیه گزارش  جمع-الف  

ها از نظر کیفی و کمی در خصوص آثار ناشی از اجراي صحیح و   تجزیه و تحلیل کار هیأت-ب 
  . هاي اجرایی دقیقی قانون در اصالح بافت نیروي انسانی دستگاه

  . ها در موارد لزوم  بررسی آراي صادر شده و راهنمایی هیأت-ج 
به تأمین نیروي انسانی و تدارکاتی  انجام پیگیري الزم براي رفع مشکالت و نیازهاي مربوط - 7

  . ها براي تسهیل در کار آنها هیأت
ها در وزارتخانه یا سازمان متبوع در تهران و   بررسی و تجزیه و تحلیل نتیجه کار هیأت- 8

ارسال آن براي وزیر یا  هاي تابع و سازي محیط اداره ها در سالم ها و آثار این فعالیت شهرستان
  . هاي شش ماهه و یک ساله گاه متبوع و هیأت عالی نظارت در فاصلهباالترین مقام دست

هایی از   دادن پیشنهاد به وزیر یا باالترین مقام دستگاه متبوع جهت ایجاد شعبه یا شعبه- 9
حجم نیروي انسانی  ها با توجه به ها یا تعطیل کار بعضی از شعبه ها در مرکز یا استان هیأت

  . وشش مناسب در کلیه واحدهاي تابع و وابستهواحدهاي مربوط به منظور پ
هاي مشمول قانون،  هاي دستگاه هاي مسئوالن هماهنگی هیأت  حضور مستقیم در جلسه- 10

  هاي مربوط  بیشتر در کار هیأت جهت اطالع از آخرین نقطه نظرها و تأمین هماهنگی هر چه
ر مرکز، به منظور ایجاد هماهنگی الزم ها د  ارتباط با دیوان عدالت اداري و تمرکزي این تماس- 11

  . با دیوان مزبور



 در هر "ها دفتر هماهنگی هیأت " براي انجام وظایف یاد شده در این ماده، دفتري با عنوان -تبصره  
ها  زیر نظر مسئول هماهنگی هیأت نامه این آیین) 2(ماده ) 1(هاي نامبرده در تبصره  یک از دستگاه

  . شود ایجاد می
هاي مربوط،  هاي بدوي و تجدید نظر، همچنین واحدهاي وابسته به دستگاه  کلیه هیأت-36 ماده 

  . هاي الزم را معمول دارند همکاري هاي متبوع هاي دستگاه مکلفند یا مسئول هماهنگی هیأت
 مرکب از سه نفر از بین مسئوالن -قانون ) 22( موضوع ماده - "هیأت عالی نظارت " -37ماده  

نامه به پیشنهاد دبیر کل سازمان  آیین این) 2(ماده ) 1(هاي یاد شده در تبصره  دستگاههماهنگی 
امور اداري  استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران و یک نماینده از قوه قضایی به ریاست دبیر 

  . شود استخدامی کشور تشکیل می کل سازمان امور اداري و
  . رسد ر هیأت عالی نظارت به تصویب هیأت یاد شده مینامه مربوط به چگونگی کا  آیین-تبصره  
هاي اجرایی کشور مکلفند با هیأت عالی نظارت،  هاي موضوع قانون و کلیه دستگاه  هیأت-38ماده  

  . الزم را در اختیار هیأت یاد شده قرار دهند هاي الزم را معمول دارند و مدارك هماهنگی و همکاري
هاي مخصوصی که از طرف دفتر  دگی مکلفند جهت صدور آرا از فرمهاي رسی  کلیه هیأت-39ماده  

تهیه و ابالغ ) دبیرخانه هیأت عالی نظارت (هماهنگی و نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداري
  . شود استفاده کنند می

 در صورت انحالل هیأتی توسط هیأت عالی نظارت، مراتب به اطالع باالترین مقام دستگاه -40ماده  
روز نسبت به تشکیل هیأت جدید ) 30(رسد و مقام مزبور موظف است حداکثر ظرف بوط میمر

  . هاي مربوط را جهت رسیدگی به آن هیأت ارجاع کند اقدام و پرونده
قانون، ) 22(ماده ) 1(هاي موضوع تبصره   براي رسیدگی به پرونده اتهامی اعضاي هیأت-41ماده  

تعیین کرده و پرونده مورد نظر را به آن  هاي موجود را  هیأتهیأت عالی نظارت حسب مورد یکی از
  . کند و هیأت تعیین شده مکلف به رسیدگی است هیأت ارجاع می

   سایر مقررات -فصل پنجم   
هاي خود را که  هاي بدوي و تجدید نظر مکلفند هر ماه یک بار، گزارشی از فعالیت  هیأت-42ماده  

ها طرح شده است، همراه با یک  موضوع هاي تحت رسیدگی و پروندهداراي تعداد آراي صادر شده و 
هاي بدوي و تجدید  هیأت. نسخه از آراي صادر شده به مسئول هماهنگی دستگاه متبوع ارائه دهند

استان موظفند یک نسخه از گرایش یاد شده را براي اطالع استاندار به استانداري  نظر مستقر در هر
  . مربوط ارسال کنند

قانون، مستلزم تقاضاي کارمند و در غیاب یا فوت ) 11( برقراري مقرري یاد شده در ماده -43ده ما 
تأیید هیأت تجدیدي نظر مربوط انجام  او وراث قانونی وي است که پس از بررسی و با تشخیص و

  . سال سن مربوط به زمان صدور رأي است) 50(سال سابقه و ) 15(مالك . پذیرد می



أت تجدیدي نظر هر سال یک بار، وضع معیشت خانواده این قبیل افراد را بررسی  هی-1تبصره  
افزایش مقرري یاد شده با رعایت  کرده و با توجه به نتایج بررسی، نسبت به قطع یا کاهش یا

  . کند حداکثر مقرر تصمیم مقتضی اتخاذ کرده و گزارش آن را به هیأت عالی نظارت ارسال می
ربوط به برقراري حقوق وظیفه در مورد وراث، در مورد افراد خانواده کارمند  مقررات م-2تبصره  

  . منفصل نیز باید رعایت شود
هاي رسیدگی به تخلفات اداري، مسئوالن هماهنگی   اعضاي هیأت عالی نظارت، هیأت-44ماده  

 تخلفات نظارت بر امر رسیدگی به ها و کارکنان دفترهاي آنها و دفتر هماهنگی بازرسی و هیأت
هاي هیأت عالی نظارت در مدتی که در مشاغل یاد شده  ها تحقیق و بازرس اداري، اعضاي گروه

العاده شغل استحقاقی تا پنجاه درصد  العاده شغل اضافی عالوه بر فوق فوق کنند از انجام وظیفه می
  . کند تجاوز نمی %)150(العاده شغل افراد یاد شده از  شوند که در هر حال میزان فوق برخوردار می

هاي محول شده در مورد  العاده مزبور با توجه به حجم وظایف و مسئولیت  تعیین میزان فوق-تبصره 
ها،  مورد مسئوالن هماهنگی هیأت اعضاي هیأت عالی نظارت با نظر رییس هیأت یاد شده، در

ر رسیدگی به هاي هیأت عالی نظارت و کارکنان دفتر هماهنگی بازرسی و نظارت بر ام بازرس
عالی نظارت و در مورد بقیه افراد یاد شده در این ماده با نظر  تخلفات اداري، با نظر دبیر هیأت

  . شود مسئول هماهنگی ذیربط تعیین می
البدل و تغییرات آنها را همواره  ها موظفند اسامی و مشخصات اعضاي اصلی و علی  هیأت-46ماده  

  . اعالم کنند ه هیأت عالی نظارتها ب از طریق مسئول هماهنگی هیأت
هاي کارگزینی مکلفند یک نسخه از احکام کارگزینی مربوط به کارمندانی را که   اداره-47ماده  

شوند، به سازمان امور  دولتی می محکوم به بازنشستگی، بازخرید، اخراج یا انفصال دایم از خدمات
  . اداري و استخدامی کشور ارسال کنند

                                                                              
  
 


