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 مقدمه :

را  مش شهروندانیش و آراخویش به نظم و سامانی نیازمند است تا در سایه آن بتواند آسا جهت تداوم و بقا ایهطبیعی است که هر جامع

 را از بروز خطرات و ایجاد ناامنی مصون نگاه دارد. سازمان و تأمین و جامعه

که  د استات نیازمنو تبعیت از قوانین و مقرر  اجرا، های دولتی نیز به رفتار متعارفکار و فعالیت در محیط ادارات و دستگاه

قض نختل و مورد ندان مالبته ممکن است این نظم قراردادی و مقررات حاکم بر دستگاهها و ادارات دولتی با انجام اعمالی توسط کارم

مک ای مقررات کبه اجر واسته نامتعارف و نابهنجار ک قرار گیرد، بدین جهت ضروری است تدابیری اتخاذ شود تا حتی االمکان از رفتار 

 نماید.

 نبا عناوی فصل چهار شامل مزبورقانون . رسالت مهم را به عهده دارد این  آن اجرایی نامه آئین و اداری فاتلخت به رسیدگی قانون

 تشکیالت و حدود وظایف ، تخلفات اداری ، مجازات ها و سایر مقررات ذیربط می باشد .

ه اجرایی آن در ماده می باشد که آئین نام 27مجلس شورای اسالمی و مشتمل بر  1372قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 

 ت .ارمندان است اداری کدر این نوشتار ، کلمه قانون به معنای قانون رسیدگی به تخلفابه تصویب هیات وزیران رسیده است .  1373سال 

 

منحصر به  کهرعایت نظم و انضباط اداری  عبارتست از ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم: تخلف اداری 

 شود:باشد و به دو دسته قصور و تقصیر تقسیم میاداری می موارد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات

 ر انجام وظایف اداری محولهد( قصور عبارتست از کوتاهی غیر عمدی الف

 .تقصیر عبارتست از نقض عمدی قوانین و مقررات مربوط (ب

ظایف وغلی یا شرح زامات شدستورات و ال مقررات و اموری است که مستخدم ملزم به انجام یا رعایت آنها به موجب قوانین و : وظایف اداری

 باشد.می

 : پردازیممی مربوطه های برخی از مفاد مهم این قانون و  آئین نامه  به توضیح در زیر
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  توضیح درخصوص برخی مفاد قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی آن

ی و مراکز شتی درماندانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهدامشمول قانون ذیربط شاغل در رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان موضوع 

 ول تجدیدنظر رای قابآمطرح و در صورت صدور  رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان در هیات های بدوی ، ابتدازیرمجموعه وزارت متبوع 

 . بودرسیدگی خواهند موظف به  مربوطه اعتراض متهم ، هیات های تجدیدنظرهمچنین مشروط به 

 است . منظور از کارمندان کلیه کارکنان رسمی ، ثابت ، دایم ، پیمانی و قراردادی  

 زارت متبوعو موعهرسیدگی به تخلفات اداری کارمندان ناظر بر فعالیت هیات های بدوی و تجدیدنظر زیرمج ر هماهنگی هیات هایتدف

ذیصالح در  مراجع سازمان اداری و استخدامی کشور و شعب مختلف دیوان عدالت اداری به عنوان مستقر در بوده و هیات عالی نظارت

 فعالیت دارند . ای مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری کلیه دستگاه هرابطه با نظارت و صحت آرای صادره 

رگاه که قابل تجدیدنظر باشد هدر مورد آرایی .االجرا است، قطعی و الزماز تاریخ ابالغنباشد  نظر تجدید آرای صادره در صورتی که قابل

جدیدنظر از آرای هیأت ت. مکلف به رسیدگی است نظر اید، هیأت تجدیدابالغ رأی درخواست تجدیدنظر نمروز از تاریخ 30کارمند ظرف 

 .قطعی و الزم االجراست تاریخ ابالغ

صادرشده  رأی ؛درخواست تجدیدنظر ننماید) سی روز ( ظرف مهلت مقرر  متهمهرگاه رأی هیأت بدوی قابل تجدیدنظر باشد و  

 .االجراستز تاریخ انقضای مهلت یادشده الزمایابد و قطعیت می

 روز نباید تجاوز کند.30الغ آن از ابفاصله بین صدور رأی و ان ذکر است شای

پس  ماه سه تاتواند حداکثر می ،هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد متهم به آرای قطعی صادره توسطدر صورتی که 

 . بود قابل رسیدگی دردیوان نخواهد در غیر این صورت رأی .شکایت نمایداداری از ابالغ رأی به دیوان عدالت

هد که مفاد دتشخیص  اتخلفات اداری صرفاً در مواردی که هیأت به اکثریت آر اصالح یا تغییر آرای قطعی هیأتهای رسیدگی بههمچنین 

ص مورد در خصو هیأت عالی نظارت باشد پس از تأیید( مخدوش می)به لحاظ شکلی یا ماهوی حکم صادر شده از لحاظ موازین قانونی

 .امکان پذیر است

 برعهده هیات های رسیدگی کننده است .تشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از موارد تخلفات مندرج در قانون 

 :اداری  تخلفات

اعمال و رفتار خالف شئون شغلی یا  ازجملهتخلفات اداری ذکر گردیده  مورد به عنوان مصادیق 38در قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، 

، اداری ، نقض قوانین و مقررات مربوط ، ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل 

ر خروج از آن بدون ترک خدمت در خالل ساعات موظف اداری ، تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرا رشوه خواری، الس ،تاخ
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کسب مجوز ، افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری ، کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده ، غیبت غیرموجه به صورت 

 متناوب یا متوالی ، سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری و ... می گردد .

 : ) مجازاتها ( تنبیهات اداری

بی اخطار کترین آنها تکه خفیف مورد می باشد  11سیدگی به تخلفات اداری می توانند اعمال نمایند ، شامل مجازاتهایی که هیاتهای ر

 . است قانون و دستگاههای مشمولانفصال دایم از خدمات دولتی  آنها  شدیدترینو  بدون درج در پرونده استخدامی

وابق ی از جمله سارد دگرموجود در پرونده ازجمله دفاعیات متهم و توجه به موهیات ها پس از اتمام رسیدگی و مالحظه اسناد و مدارک 

 د.ده می نمایننجام شکارمند ومیزان زیان وارده شده و جنبه های مختلف اجتماعی و اداری ، اقدام به صدور رای متناسب با تخلف ا

 یکی از، در مورد هرپرونده صرفاً خلفاتراز تخلف یا تکارمند، در صورت احهیأتها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به

 خواهند نمود.  موضوع این قانون را اعمال مجازاتهای

ظر ل تجدیدنقاب زخرید خدمت ، بازنشستگی و اخراج انفصال موقت ، تغییر محل جغرافیایی ، با ازجمله مجازاتها برخیتنها 

 در هیأتهای تجدیدنظر هستند. 

منوط به کسب ، گیری نسبت به حالت استخدامی ویهرگونه تصمیم ،است پرونده متهم در هیأتها تحت رسیدگیدر مواردی که 

 .استنظر از باالترین مقام دستگاه یا نماینده وی 

 م ازیا انفصال دای محکوم به اخراجی رسیدگی به تخلفات اداری هیأتهاکارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا با رأیبرای 

             ، به تشخیص هیأتهای سال سن 50سابقه خدمت و سال 15در صورت داشتن بیش از ، شونددولتی شده یا میخدمات

تجاوز ان دولتحقوق کارمند مقرری ماهانه که مبلغ آن از حداقل برای معیشت خانواده آنان، نظررسیدگی به تخلفات اداری مربوط تجدید

  شود.مزبور، قطع می رفع ضرورت به تشخیص هیأتدر صورت ود گردنکند برقرار می

ی و ا درج در پرونده استخداماخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی ، توبیخ کتبی ببندهای مجازاتهای توانندمی وزرا

ر دمراجعه به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را راساً و بدونکسر حقوق و فوق العاده شغل و انفصال موقت از خدمت 

تبی با ک، توبیخ  اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی و اختیارات اعمال مجازاتهایموردکارمندان متخلف اعمال نمایند 

 ر پروندهدار کتبی بدون درج اخطرا به معاونان خود و بندهای  درج در پرونده استخدامی و کسر حقوق و فوق العاده شغل

رت اعمال و مدیران کل تفویض کنند.در صو رؤسای دانشگاههابه  رااستخدامی ، توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی 

گر با م ؛دارندنظر حق رسیدگی و صدور رأی مجدد در موردهمان تخلف را ن هیأتهای تجدید مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور

 . مقامات و اشخاص افقت کتبی خود آنتشخیص و مو

توانند مین نان آناو مراکزمستقل آموزش عالی و تحقیقاتی و معاو رؤسای دانشگاهها وزرا یا معاونان آنان در صورت تفویض وزیر،

  .اینده به خدمت نمحداکثر به مدت سه ماه آمادشود را می کارمندانی که پرونده آنان به هیأتهای رسیدگی ارجاع شده یا
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دوران آمادگی به  ناوین مشابهعفوق العاده شغل یا مزایای شغل یا  ؛حاصل نمایدت ئچنانچه کارمند پس از رسیدگی در هیاتها برا

 شود. از این دوران پرداخت میبر اساس آخرین حقوق و مزایای قبل خدمت

را  کنند و تصمیم الزمیبه پرونده اتهامی کارمندان رسیدگ ،هیأتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند درمدت آمادگی به خدمت

دمت خمادگی به ارجاع شود مدت آ مذکور پرونده جهت رسیدگی پژوهشی به هیأت تجدیدنظر اتخاذ نمایند و در صورتی که در مدت

زم کرده رأی ال به پرونده رسیدگی یان مدت مزبورنظر موظف است حداکثر تاپا تجدید  تمدید خواهد بود و هیأتبرای سه ماه دیگر قابل

 گردد. حکم آمادگی به خدمت لغو میبا صدور حکم قطعی هیأتهای رسیدگی را صادرنماید. در هر حال 

 

ت ه در محل خدممتناوب در سال بدون عذر موج کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه توانندمی رؤسای دانشگاههاوزرا و 

  از خدمت وزارتخانه یا دستگاه متبوع اخراج نمایند. اند،نشده خود حاضر

سیدگی رهیأت  ؛ل ( س یا جع) به عنوان مثال اختال قوانین جزایی را نیز داشته باشد هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در

مرجع قضایی صالح  هبرای رسیدگی به اصل جرم ب نیز مراتب رابوده لیکن  رأی به تخلف و صدور رسیدگیبه اداری مکلف  به تخلفات

 مانع اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود. ،  قضایی تصمیم مراجع هرگونهقابل ذکر است . می داردارسال 

 قضاییمذکور تحت تعقیب  توان در رابطه با آرای صادره از سوی هیأتهایاداری را نمی یچ یک از اعضای هیأتهای رسیدگی به تخلفاته

 .غرض مجرمانه مگر در صورت اثبات .داد قرار

، بازنشستگی تبازخریدی خدم قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازاتهای در مورد معتادان به مواد مخدر که براساس آرای

 تاریخ ابالغ تیاد در مدت شش ماه ازترك اعدرصورت  .شوندانفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شده یا می ، اخراج وبا تقلیل گروه

 شود. هیأت عالی نظارت ارجاع می تشخیص هیأت تجدیدنظر، موضوع به، بهرأی

، عالی نظارت هیأتهای ، سرپرستان اداری یا بازرس، مدیراناعالم اشخاص در صورت شکایت یاهیأتهای بدوی و تجدیدنظر 

 کنند. شروع به رسیدگی می

               تگاههاییا دوایر مشابه دس های کارگزینیادارهبالفاصله به  به طور مستقیم و های بدوی و تجدیدنظرتوسط هیأت آرای صادر شده

را به کارمندان  ، آرا و احکام صادر شده( روز از تاریخ صدور رأی30واحدهای یاد شده موظفند حداکثرظرف ) شود.ارسال میربط ذی

ا یانگاری مسؤوالن کارگزینی سهل در صورتمربوط ابالغ کرده و مدارک آن را جهت درج درپرونده اتهامی به هیأت مربوط تحویل دهند. 

ری از شود، همچنین هرگونه خودداری یا جلوگیمی ر، با آنان طبق قانون رفتاده به متهمآرا و احکام صادر شامور اداری مربوط در ابالغ

 شود.آرای هیأتها ممنوع است و با متخلفان طبق قانون رفتار می اجرای

ی تجدیدنظر( از سوابلپرونده اتهامی آنان در هیأتها یا صدور آرای غیر قطعی )ق در موارد طرح بال تکلیف گذاردن مستخدمان دولت

 .به هر عنوان مجوزی نداردنظارت ری یا هیأت عالیلت اداقطعی هیأتها از سوی دیوان عداهیأتهای بدوی و نیز در موارد نقض آرای



   

5 
 

ین ، بکه از این  ری استضمناً یادآور می شود که عدم رعایت کلیه قوانین حاکم خود نوعی تخلف بوده و در هیات های ذیربط قابل پیگی

یا انتشار  ودولتی  دولت در معامالت چند قانون مهم ازجمله ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل ، قانون منع مداخله کارمندانبه ذکر 

 به شرح زیر پرداخته می شود :وافشای اسناد محرمانه وسری دولتی 

 11/10/1373نون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب قا

 شود.دار ا عهدهرتواند تنها یک شغل دولتی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران هر شخص می 141با توجه به اصل :  ماده واحده

 .باشندها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از این حکم مستثنی میهای آموزشی در دانشگاهسمت(1تبصره 

               ت انجامتمام وق (منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی یا شغل و یا پستی که به طور2تبصره 

 شود.می

نوان عهای دولتی که به های مدیره و شوراهای مؤسسات و شرکتشوراهای عالی، مجامع عمومی، هیأت (شرکت و عضویت در3تبصره 

غل گیرد شت میانی صورهای پست و یا شغل سازمنمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیت

 ابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود.لکن پرداخت یا دریافت حقوق بگردد، دیگر محسوب نمی

ی است و سات عمومدر مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤس تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر(4تبصره 

              واع ره انیأت مدینمایندگی مجلس شورای اسالمی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در ه

 برای کارکنان دولت ممنوع است.های تعاونی ادارات و مؤسسات های خصوصی جز شرکتشرکت

مشاغلی که در یک زمان  وجوه دریافتی ازگردد و ماه تا یک سال محکوم می 6متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از  (5تبصره 

رداد وجوه ه بر استعالودر صورت تکرار در مرتبه دوم  گردد.حقوق و مزایای شغل اصلی وی مسترد میتصدی آن را داشته است به جز 

 گردد.موضوع این تبصره به انفصال دائم از مشاغل محکوم می

 محکوم می گردند . 5امر و صادرکننده احکام درصورت اطالع به نصف مجازات مذکور در صدر تبصره  (6تبصره 

ت مطلع ، درصور ین ذیحسابی و واحدهای مالی دستگاههای دولتی در صورت پرداخت حقوق و مزایا بابت شغل دیگر( مسئول 7تبصره 

 ماه محکوم خواهند گردید . 6تا  3بودن از شغل دوم به انفصال خدمت موقت بین 

اد این شمول مف می گردند از ( افرادی که مستقیماً از سوی مقام معظم رهبری به سمتهائی در دستگاههای مختلف منصوب8تبصره 

 قانون مستثنی خواهند بود .

ته به ولتی و وابسدموسسات  و( کلیه سازمانها ، نهادها و ارگانهائی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می نمایند و شرکتها  9تبصره 

 ند .دولت و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون می باش
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 1353.11.29مصوب قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی 

ها و مؤسسات هعبارتند از هر نوع نوشته یا اطالعات ثبت یا ضبط شده مربوط به وظایف و فعالیتهای وزارتخان اسناد دولتی - 1ماده 

  –ها فیلم- نمودارها  –ها کلیشه -ها قشهن -ها عکس -پرونده  -دفاتر  -وابسته به به دولت و شرکتهای دولتی از قبیل مراسالت دولتی و

 .نوارهای ضبط صوت که در مراجع مذکور تهیه و یا به آن رسیده باشدها وفیلممیکرو 

 .اسناد دولتی سری اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح دولت و یا مملکت باشد

 .اشدباسناد دولتی محرمانه اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح خاص اداری سازمانهای مذکور در این ماده 

یا حسب  رکنان سازمانهای مذکور در ماده یک که حسب وظیفه مأمور حفظ اسناد سری و محرمانه دولتی بودههر یک از کا - 2ماده 

قرار دهد یا به هر  ختیار دیگرانمزبور در اختیار او بوده وآنها را انتشار داده یا افشاء نماید یا خارج از حدود وظایف اداری در اوظیفه اسناد

ناد محرمانه به حبس از دو تا ده سال و در مورد اس 2مطلع سازد در مورد اسناد سری به حبس جنایی درجه یگران را از مفاد آنهانحو، د

شود همین مجازات حسب مورد مقرر است درباره کسانی که این اسناد را با علم و اطالع از میای از شش ماه تا سه سال محکومجنحه

مفاد اسناد مذکور در  در صورتی که افشای.ا انتشار آن را فراهم نمایندموجبات چاپ ین چاپ یا منتشر نموده و یاسری یا محرمانه بودن آ

                 ایحهماه حبس جناثر عدم رعایت نظامات یا در اثر غفلت و مسامحه حفاظت آنها صورت گرفته باشد مجازات او سه ماه تا شش

 .خواهد بود

 عات یا مذاکرات یا تصمیمات سری و محرمانه دولتی رایا اشخاص دیگر که اطال 1ک از کارکنان سازمانهای مذکور در ماده هر ی - 3ماده 

ب در حکم اید عمل مرتکانحاء به کسی که صالحیت اطالع بر آن را ندارد به دهد یا موجبات افشاء یا انتشار آنها را فراهم نمبه نحوی از

 شود.محرمانه دولتی محسوب میری یاافشا یا انتشار اسناد س

ه اسناد آن هر یک از جرایم مذکور در موارد فوق موکول به تقاضای وزارتخانه یا مؤسسه یا سازمانی است ک تعقیب کیفری - 4ماده 

 .شده استمنتشر یا افشاء

 ر صورتی که اعمال فوق به موجب قوانین دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشدد - 5ماده 

 .مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد

ه آن در ر یا افشای اسناد دولتی مذکور در این قانون متضمن جاسوسی یا جرایم دیگری باشد که رسیدگی بهرگاه انتشا - 6ماده 

 .واهد شدنظامی است در دادگاههای مزبور رسیدگی خصالحیت دادگاههای

 .باشدقانون مستثنی بوده و تابع قوانین خود میشمول مقررات این  نیروهای مسلح از - 7ماده 

بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطالعات توسط وزارت نامه طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقهآیین - 8ماده 

 .تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسیددادگستری
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 و کشوری  کارمندان دولت در معامالت دولتینمایندگان مجلس ووزراء و منع مداخله  ی راجع بهقانونالیحه 

 :از تاریخ تصویب این قانون اشخاص زیر -ماده اول

 .نخست وزیر، وزیران، معاونین و نمایندگان مجلسین -1

 .سفرا، استانداران، فرمانداران کل، شهرداران و نمایندگان انجمن شهر -2

 های وابسته به آنهاها و دستگاهلشکری و شهرداریکارمندان و صاحب منصبان کشوری و  -3

کردن یا  ت یا ادارهیا مدیری کارکنان هر سازمان یا بنگاه ها یا شرکت یا بانک یا هرموسسـه دیگر که اکثریت سهام یا اکثریت منافع -4

 .های وابستـه به آنها باشدها و یا دستگاهیا شهرداریو نظارت آن متعلق بدولت 

مثال اداش ویا الزحمه یا پکه بنحوی از انحاء از خزانه دولت یا مجلسین یا موسسات مذکور در باال حقوق یا مقرری یاحق ااشخاصی  -5

 .دارندآن بطور مستمر )باستثنای حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری قانونی( دریافت می

 .دارندها کمک مستمر دریافت میای که از دولت یا از شهرداریهای خیریهمدیران و کارکنان بنگاه -6

د یا بیست درص نفر از اشخاص مذکور در فوق یکه رصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق بدها و موسساتی که پنج شرکت -7

یا بازرسی  یا اداره و ودیریت میا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق بچند نفر از اشخاص مذکور در فوق باشد و یا اینکه نظارت یا 

ر برباشد مشروط ها و موسساتی که تعداد صاحبان سهـام آن یکصد و پنجاه نفر یا بیشتموسسات مذکور با آنها باشد به استثنای شرکت

ا ببازرسی آن  ه و یااینکه هیچیک از اشخاص مذکور در فوق بیش از پنج درصد از کل سهام آن را نداشته ونظارت یا مدیریت یا ادار

 .اشخاص مذکور در فوق نباشد

توانند )اعم از اینکه در مقابل باشد نمی 7های منـدرج در بند شرکتهائی که اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق بشرکت -8

وری در دامعامالت یا انجام دهند( دردهند حقوق یا مالی دریافت دارند یا آنکه آن خدمت را بطور افتخاری و رایگان خدمتی که انجام می

مایند اعم ( این ماده شرکت ن6و  4های وابستـه به آنها و یا موسسات مذکور در )بند ها یا دستگاهدعاوی با دولت یا مجلسین یا شهرداری

د آن رارداانون ققب این از اینکه دعاوی مزبور در مراجع قانونــی مطرح شــده یا نشده باشد )به استثنای معامالتی که قبل از تصوی

 .(منعقد شده باشد

ها همچنین شرکت برادر و خواهر و زن یا شـوهر و اوالد بالفصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در این قانون و وپدر و مادر  -1تبصره 

ها و یا ویا بانک  هانها وزارتخانمیتوانند ب  در آن سهیـم ویا دارای سمت باشند 8و  7و موسساتی که اقرباء فوق الذکر بنحو مندرج در بند 

ند وارد ها و یا سایر موسسات مذکور در این قانون که این اشخاص درآن سمت وزارت ویا معاونت و یا مدیریت دارها و یا سازمانشهرداری

 .معامله یا داوری شوند

 .هند بودنون مستثنی خواین قامربوط به تعاون از ا شرکت های تعاونی کارمندان موسسات مذکور در این ماده در امور -2تبصره 

 :نظور از معامالت مندرج در این ماده عبارتست ازم -3تبصره 

 (که ازطریق مقاطعه انجام شـودآنی معامالت محصوالت کشاورزی ولو مقاطعه کاری )باستثنا -1
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 .حق العمل کاری -2

 ن مذکور درعام که معادقانون معادن و همچنین نمک طبه استثنای معادن طبقه اول مندرج در )اکتشاف و استخراج و بهره برداری  -3

 (ملک شخصی آنها واقع است

 .قرارداد نقشه برداری و قرارداد نقشه کشی و نظارت در اجرای آن -4

 .قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی -5

 .شرکت در مزایده و مناقصه -6

و  از مناقصه وانین دیگرعمومی با مناقصه و یا مزایده انجام شود هرچند بموجب ق که باید طبق قانون محاسبات خرید وفروش هائی -7

 .مزایده استثناء شده باشـد

 .است ها از موضوع این قانون مستثنیمعامالت اجناس و کاالهای انحصاری دولت و امور مطبوعاتـی دولت و شهرداری -4تبصره 

عنوان مایند و یا بشخصا و یا بنام و یا واسطه اشخاص دیگر مبادرت بانجام معامله ن ر خالف مقررات ماده فوقاشخاصی که ب -ماده دوم

اص ر اشخـری( و سایگداوری در دعاوی فوق االشعار شرکت کنند و همچنین هر یک از مستخدمین دولتی )اعم از کشوری و لش

ا چهار از )دو ت جردمبحبس  مقررات این قانون عمل نمایندمـــذکور در ماده فوق در هر رتبه و درجه و مقامی که باشند هر گاه بر خالف 

ا علم و اطالع ب( ماده اول که 8و  7)بند   سال( محکوم خواهند شد و همین مجازات برای مسئولین شرکتها و موسسات مذکور در

ل بوده و ت مزبور باطعامالر است و مبستگـی و ارتباط خود یا شرکاء را در موقع تنظیم قرارداد و انجام معامله اظهار ننمایند نیز مقر

 .باشندوری و ابطال آن میاد ت خسارات ناشـی از آن معامله یامسئول پرداخ و درصورت تعدد متضامناً متخلف شخصاً

که در صورتی ونشسته محسوب کارمندان مشمول ماده اول که بر اثر اجرای این قانون مایل به ادامه خدمت دولتی نباشند باز -تبصره

 .شودآنان پرداخت میه واحده ب مشمول مقررات بازنشستگی نباشند کسور بازنشستگی پرداختی دفعتاً

مراجع  یک از نمایندگان مجلسین در دوره نمایندگی حق قبول وکالت در محاکم و نون هیچاز تاریخ تصویب این قا -ماده سوم

 .ند بقوت خود باقی استان قانون قبول کرده هائی که قبل از تصویب ایدادگستری ندارند ولی دعاوی و وکالت

 .باشددولت مامور اجرای این قانون می -ماده چهارم

 های آن مواد در ارتباط با تکالیف کارکنان دولتریت خدمات کشوری و تبصرهقانون مدی 97و  92-91-90متن مواد 

ف و تبعیت رویی، انصاداقت، امانت، گشادهبا دقت، سرعت، صباشند که وظایف خود را های اجرایی موظف میکارمندان دستگاه(90ماده 

خگو ربط پاسذی دستگاه و در مقابل عموم مراجعین به طور یکسان و از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند

برخورد  توانند در برابرمی باشد. ارباب رجوعاعتنایی به امور مراجعین و تخلف از قوانین و مقررات عمومی ممنوع می. هرگونه بیباشند

  ت نمایند.مراجع قانونی شکایبه ربط و یا نامناسب کارمندان با آنها و کوتاهی در انجام وظایف به دستگاه اجرایی ذی



   

9 
 

شابه یه و موارد ممشاوره، هد استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیالت، حقباشد. اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع می (91ماده 

 حقوقی به جز های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی ودر مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه

 شود.ربط خود تخلف محسوب میدستگاه ذی

 زرسان معتمدی توسط بام بازرسی های مستمر داخلدستگاه های اجرایی موظفند عالوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجا (1تبصره 

معتمد به  بازرس ومتخصص در اجرای این ماده نظارت مستقیم نمایند. چنانچه تخلف هریک از کارمندان مستند به گزارش حداقل یک

مزایا  وم از حقوق،سسر یک تایید مدیر مربوطه برسد باالترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز می توانند دستور اعمال ک

 وعناوین مشابه ویا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یک ماه تا یکسال را برای فرد متخلف صادر نمایند.

ات خاطی به هی ونده فرد( در صورت تکرار این تخلف به استناد گزارش هایی که به تایید بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد پر2تبصره 

 اهد شد.مال خوخلفات اداری ارجاع و یکی از مجازاتهای بازخرید، اخراج و انفصال دایم از خدمات دولتی اعهای رسیدگی به ت

رسیدگی و  یی را جهتافراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاه های اجرا پرونده( دستگاه های اجرایی موظفند 3تبصره

 . صدور حکم قضایی به مراجع قضایی ارجاع نمایند

قد عممنوعیت  سازمان موظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاه های اجرایی را جهت (4تبصره 

 قرارداد به کلیه دستگاه های اجرایی اعالم نماید.

 

 باشند و درحوله میمظایف (مدیران و سرپرستان بالفصل، مسئول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام و92ماده 

تی نظیر و یا تخلفا گردند مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت

دیران و ا مبخاطی  استفاده در حیطه مدیریت مسئولین مزبور مشاهده و اثبات گردد، عالوه بر برخورد با کارمندانءرشوه و یا سو

 د.تار خواهد شنان رفسرپرستان کارمندان )حسب مورد( نیز که در کشف تخلف یا جرایم اهمال نموده باشند مطابق قوانین مربوط با آ

 

تعیین  وهای اجرایی (رسیدگی به مواردی که در این قانون ممنوع و یا تکلیف شده است و سایر تخلفات کارمندان دستگاه97ماده 

( که ترتیب آن در این ماده مشخص 91)به استثنا ماده »باشد می -1372صوب م -طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداریمجازات آنها 

 «.شده است

 

 


