دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري
) بخشنامه شماره  ١١/٤٧٧٨٤مورخ  ١٣٧٨/٨/٢٩سازمان امور اداري و استخدامي كشور (
باعنايت به تجربيات حاصله از اجراي قانون رسيدگي به تخلفات اداري و آئيننامه اجرائي آن ،به منظور بهبود امر رسيدگي به
تخلفات اداري ودستيابي به نتايج بهتر درچارچوب قانون و آئين نامه فعلي به نحوي كه رسيدگي به اتهامات بارعايت حقوق

متهمين  ،بادقت وشفافيت بيشتر و در حداقل زمان ممكن صورت پذيرد و نهايتاً عادﻻنه تر شدن نظام رسيدگي به تخلفات

اداري رابه دنبال داشته باشد ،هيأت عالي نظارت در جلســه مــورخ  ١٣٧٨/٨/٤دستورالعمـل پيــوست را تصويب نموده است

كـه مراتب جهت اجراي مفاد آن ابﻼغ مي گردد.

ماده  -١دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري مشتمل برمجموعه ضوابط ومقرراتي است كه درمقام رسيدگي به تخلفات
اداري كارمند وچگونگي رسيدگي وصدور رأي به كارگرفته مي شود.

ماده  -٢تخلف اداري عبارت است ازارتكاب اعمال وانضباط اداري كه منحصر به موارد مذكور در قانون رسيدگي به
تخلفات اداري مي باشد وبه دودسته قصوروتقصير تقسيم مي شود:
الف( قصور عبارت است ازكوتاهي غيرعمدي درانجام وظايف اداري محوله.
ب( تقصير عبارت است ازنقض عمدي قوانين ومقررات مربوط.
ماده  -٣وظايف اداري ازلحاظ اين دستورالعمل اموري است كه مستخدم ملزم به انجام يا رعايت آنها به موجب قوانين
ومقررات ودستورات والزامات شغلي ياشرح وظايف مي باشد.
ماده  -٤اين دستورالعمل قانون رسيدگي به تخلفات اداري »قانون« آئين نامه اجرائي قانون رسيدگي به تخلفات اداري »آئين
نامه اجرائي« و هيأت رسيدگي به تخلفات اداري »هيأت« ناميده مي شود.

ماده  -٥متهم ،كارمندي است كه ارتكاب يك ياچند تخلف اداري ازجانب اشخاص حقيقي ياحقوقي به او نسبت داده شده
وپرونده وي درهيأت مطرح ودرجريان بررسي و رسيدگي باشد.
ماده  -٦متخلف ،كارمندي است كه پرونده وي به لحاظ ارتكاب يك ياچند تخلف درهيأت مورد رسيدگي قرار گرفته و
تخلف ياتخلفات اوتوسط هيأت رسيدگي كننده احراز مي گردد.
ماده  -٧شاكي ،شخص حقيقي ياحقوقي است كه ارتكاب تخلف يا تخلفاتي را به كارمند نسبت داده و موضوع راكتباً به
هيأت يا دستگاه متبوع كارمند اعﻼم نموده باشد.
ماده  -٨دليل ،عبارت از امري است كه متهم يا اعﻼم كننده اتهام براي دفاع ازخوديا اثبات تخلف به طوركتبي به آن استناد
مي نمايد.

ماده  -٩شاهد ،شخص حقيقي است كه اظهارات يا كواهي وي براي اثبات يا رد اتهام يا كمك در رد يا اثبات آن ضرورت
داشته باشد.

ماده  -١٠دفاعيه  ،عبارت است از دﻻيل و مداركي كه كارمند يا نماينده او در مقام دفاع ازخود يا رد اتهام يا اتهامات انتسابي
كتباً به هيأت رسيدگي كننده ارائه مي نمايد.
فصل دوم -در صﻼحيت هيأتها
ماده  -١١رسيدگي اوليه به پرونده كارمند متهم با هيأت بدوي مربوط ميباشد .مگردر مواردي كه مقامات مندرج درماده ١٢
قانون رأساً مجازات هاي مقرر در ماده مزبور را اعمال مي نمايند و يا مقامات موضوع ماده  ١٧قانون كارمنداني را كه مرتكب
غيبت به ميزان مقرر در ماده مذكور شده اند اخراج نمايند.
ماده  -١٢تعيين هيأت رسيدگي كننده به تخلفات اداري اعضاء هيأت ها با هيأت عالي نظارت و مرجع رسيدگي به اتهام هاي
مديران با رعايت مفاد ماده  ٣٣آئين نامه ازبين هيأت هاي بدوي موجود در دستگاه مربوط خواهد بود.

ماده  -١٣هيأت تجديدنظر درموارد زيرشروع به رسيدگي مي نمايد:
الف :درمواردي كه رأي هيأت بدوي قابل تجديد نظر باشد وكارمند ظرف مهلت مقرر قانوني نسبت به آن درخواست تجديد
نظر نمايد.
ب :موارد موضوع قسمت اخير ماده  ١٢قانون با تشخيص و موافقت كتبي مقامات و اشخاص مذكور.
ج :ادعاي كارمند مبني بر موجه بودن غيبت وي ،موضوع تبصره  ١ماده  ١٧قانون.
د :نقض آراء هيأت هاي تجديدنظرتوسط ديوان عدالت اداري يا هيأت عالي نظارت.
ماده  -١٤هيأت ها صرفاً مي توانند به تخلفات مندرج در قانون رسيدگي و نسبت به اصدار رأي برائت يا اعمال يكي از

مجازات هاي مقرر در قانون اقدام نمايند و حق صدور رأي غيراز موارد مذكور يا اظهار نظر نسبت به حاﻻت استخدامي كارمند

يا نحوه اجراي مقررات استخدامي و جبران ضرر و زيان به جاي انشاء وصدور رأي را ندارند.
ماده  -١٥تشخيص وانطباق اتهامات انتسابي به كارمندان با تخلفات مندرج در قانون با هيأتي است كه موضوع به آن ارجاع

شده است و چنانچه عليرغم ارجاع پرونده ،به تشخيص هيأت مربوط اتهام از مصادبق تخلفات مندرج درقانون نباشد ،نيازي به
رسيدگي نبوده و پرونده را مختومه و مراتب را به اطﻼع نماينده موضوع ماده  ٣٤آئين نامه مي رساند.
ماده  -١٦در مواردي كه رسيدگي به پرونده ارجاعي به هيأت ها در صﻼحيت آنها نبوده و اتهام انتسابي به كارمند صرفاً از

مصاديق جرائم عمومي بوده باشد هيأت مربوط مراتب را به امور اداري دستگاه اعﻼم مي نمايد تا از آن طريق به مراجع
ذيصﻼح قضائي جهت رسيدگي ارسال شود.
ماده  -١٧هيأت تجديدنظر صرفاً به تخلف يا تخلفاتي كه در مرحله رسيدگي بدوي مورد حكم قرارگرفته است ،رسيدگي

مي نمايد.

تبصره -چنانچه كارمند پس ازصدور رأي هيأت بدوي تا زمان رسيدگي به اعتراض مرتكب تخلف جديدي بشود ،رسيدگي به
تخلف يا تخلفات جديدكارمند  ،درصﻼحيت هيأت بدوي ذيربط مي باشد ولي درصورتي كه در مرحله رسيدگي هيأت بدوي

و قبل ازصدور رأي هيأت مذكور  ،تخلف جديدي از متهم گزارش گردد هيأت بدوي مي تواند به تخلف جديد همزمان با
تخلف يا تخلفات قبلي با رعايت سير مراحل رسيدگي در يك پرونده رسيدگي نمايد.

فصل سوم -شروع به رسيدگي
ماده  -١٨هيأت هاي بدوي ياتجديدنظر در صورت شكايت يا اعﻼم اشخاص اعم ازارباب رجوع  ،مردم يا كارمندان ،مديران
 ،سرپرستان اداري  ،بازرسان هيأت عالي نظارت  ،مقامات واشخاص مندرج درمواد ١٢و  ١٧قانون ،دفاتر بازرسي وپاسخگوئي

به شكايات  ،سازمان بازرسي كل كشور و همچنين در موارد نقض رأي توسط ديوان عدالت اداري يا هيأت عالي نظارت
حسب مورد شروع به رسيدگي مي نمايند.
تبصره  -١رعايت سلسله مراتب اداري دراعﻼم تخلف به هيأت ﻻزم نيست.
تيصره  -٢انصراف شاكي يا اعﻼم كننده  ،مانع رسيدگي هيأت نخواهد بود.
فصل چهارم -نحوه رسيدگي
ماده  -١٩هيأت ها موظفند موارد اتهام رامشخصاً وبه صورت كتبي به كارمند ابﻼغ وازتاريخ ابﻼغ  ١٠روز مهلت براي دفاع
آنها منظورنمايند .اين امر بايد صراحتا" درفرم ابﻼغ قيد گردد.

تبصره  -١هيأت رسيدگي كننده درصورت تقاضاي كارمند يانماينده او )با در دست داشتن وكالتنامه ازدفاتر اسناد رسمي (
بايد مدارك ﻻزم رادراختيار وي قراردهد .درخصوص اسناد طبقه بندي شده تشخيص هيأت مناط عمل خواهد بود.
تبصره  -٢كارمند متهم يانماينده وي مي تواند به منظورارائه دفاعيه خودازهيأت مربوط تقاضاي تمديدمهلت نمايد .دراين
مورداتخاذتصميم باهيأت است ودرهرحال مدت تمديد از ٥روز تجاوزنخواهدكرد.

ماده  -٢٠دفاعيه بايد بازبان فارسي نوشته شده وحاوي نكات زيرباشد:
الف( نام ونام خانوادگي
ب( آخرين اقامتگاه شخص
ج( ذكر ادلّه ومواردي كه متهم براي رد اتهام يااتهامات انتسابي ﻻزم دارد
د( تصاوير مدارك مورد استناد
ه( امضاء.
تبصره -درموارد ياد شده دراين ماده چنانچه نقايصي وجودداشته باشد  ،هيأت به طوركتبي حداكثر ظرف ده روز ازتاريخ
وصول  ،به متهم ابﻼغ وازتاريخ ابﻼغ به مدت پنج روز ديگر به اومهلت مي دهد تانقايص را رفع نمايد .عدم رفع نقايص توسط

متهم درمدت ياد شده ياعدم تقديم دفاعيه درمهلت مقرر مانع رسيدگي و صدور رأي نخواهد بود.
ماده  -٢١درصورت تقاضاي مستخدم براي دفاع حضوري وياتشخيص هيأت براي حضور وي  ،هيأت موظف است تاريخ
ومحل رسيدگي رابه طور كتبي به اطﻼع متهم يانماينده وي برساند.

تبصره  -وقت جلسه بايد طوري معين شود كه فاصله بين ابﻼغ وقت حضور درجلسه به متهم وروز جلسه كمتر ازسه روز نباشد.
ماده  -٢٢درمواردي كه درهيأت جهت اخذتوضيحات  ،حضوراعﻼم كننده اتهام راﻻزم بداند بدون حضور متهم ازوي
دعوت به عمل خواهد آوردوهيأت درصورت لزوم مي تواند مدارك موردنياز راازاعﻼم كننده درخواست نمايد.

فصل ﭘﻨﺠﻢ -رسيدگي به دﻻيل
ماده  - ٢٣اصل بربرائت است  .بنابراين چنانچه پرونده كارمند درهيأت تحت رسيدگي باشد بايد ازطريق اقامه دﻻيل مستند
ورسيدگي به آنها ورعايت مقررات مربوط متخلف بودن وي احرازگردد  .درغيراين صورت حكم به برائت كارمند

صادرخواهد شد.

ماده  -٢٤هرگاه كارمندي اقراربه وقوع تخلف ياتخلفات مقرردرقانون نمايد ،دليل ديگر براي ثبوت آن ﻻزم نيست.
اقرارموضوع اين ماده اعم ازشفاهي وكتبي است  .اقرارشفاهي است وقتي كه درجريان رسيدگي درجلسه هيأت به عمل
آيدوكتبي است درصورتي كه دريكي ازاسناد يادفاعيه كارمند به هيأت اظهار شده باشد  .به هرترتيب اقراراعم ازكتبي وشفاهي

بايد به امضاء اقراركننده رسيده باشد.

تبصره  -١اقراربايد صريح وروشن باشد.
تبصره  -٢اجبار و اكراه به اقرارممنوع ومرتكبين به عنوان متهم به هيأت معرفي خواهند شد.
ماده  -٢٥هرگــاه اسنـــاد يااطﻼعــاتي كـــه مربوط به موردتخلف انتسابي است درواحدهاي دستگاه دولتي متبوع كارمند
ياسايردستگاه هاي دولتي يابانك هاياشهرداريهايا نهادهاي انقﻼب اسﻼمي يا مؤسساتي كه باسرمايه دولت تأسيس واداره مي
شوند موجودباشد هيأت مي تواند آنها را مطالبه و مﻼحظه و مطالعه نمايد و واحدها و دستگاه هاي مربوط مكلفند دراسرع

وقت مدارك و اسناد مورد نياز را به هيأت درخواست كننده ارسال كنند.

تبصره -تحويل اسناد ومدارك محرمانه وطبقه بندي شده ،تابع مقررات وضوابط مربوط خواهد بود.
ماده  -٢٦عدم اعﻼم پاسخ مراجع مذكور در ماده  ٢٥اين دستورالعمل ظرف مدت  ٢ماه موجبي براي توقف رسيدگي و عدم
صدور رأي نخواهد بود.
ماده  -٢٧هرگاه متهم درحين رسيدگي يادفاعيه خودبراي رد ياايضاح اتهام باچگونگي وقوع تخلف تقاضا نمايد ياهيأت ﻻزم
بداند كه شهوداطﻼعات خودرادراختيار هيأت قراردهند  .آنان به هيأت دعوت و اظهارات شان استماع خواهد شد .درصورت

عدم حضور براي باردوم براي اداي شهادت دعوت مي گردند.

تبصره  -١هيأت ازهريك ازشهودومطلعين به طور جداگانه و بدون حضور متهم تحقيق مي نمايد و اظهارات آنها در همان
جلسه عيناً درصورتجلسه قيد وبه امضاء اظهاركنندگان مي رسد.

تبصره  -٢هيأت نمي تواند به زور شاهد را واداربه اداي شهادت نمايد وچنانچه شاهد يا مطلع از حضور بعد از احضار دوم يا
اظهار در صورت حضور امتناع نمايد ،اين مرحله ازرسيدگي حذف مي شود.

ماده  - ٢٨هيأت عﻼوه بررسيدگي به دﻻيل مورداستناد متهم ياشاكي  ،هرگونه تحقيق يااقدامي كه براي دستيابي به حقيقت
درزمينه اتهام ﻻزم باشد به عمل خواهد آورد.
ماده  -٢٩به منظور جمع آوري دﻻيل  ،انجام بررسي هاي ﻻزم  ،تكميل پرونده اتهامي وآماده سازي آن جهت طرح
درهيأت ،هيأت ها مي توانند ازگروه ياگروه هاي تحقيق استفاده نمايند .نحوه انتخاب ،شرايط اعضاي گروه و حدود وحيطه

صﻼحيت گروه هاي تحقيق به ترتيب مقرردر قانون و آئين نامه اجرائي آن است .عدم استفاده هيأت ازگروه تحقيق مانع
رسيدگي به پرونده ارجاعي واصداررأي نخواهد بود.
ماده  -٣٠هرگاه رسيدگي به اتهام كارمند به تشخيص هيأت رسيدگي كننده مستلزم استفاده از نظر كارشناسي باشد  ،مورد به
كارشناسي ارجاع مي شود وهيأت دراين قبيل موارد نظركارشناسي را مورد توجه و مدنظر براي صدور رأي قرارخواهد داد.
تبصره  -١هيأت بايد كارشناس راازبين كساني كه داراي صﻼحيت دررشته مربوط به موضع است انتخاب نمايد.
تبصره  -٢كارشناس موظف است درمدت مقرر كه هيأت تعيين مي كند نظرخودرابه طوركتبي به هيأت تقديم دارد مگر اينكه
موضع ازاموري باشد كه اظهارنظر درآن مدت ميسرنباشد .در اين صورت به تقاضاي كارشناس ،هيأت مهلت مناسب ديگري
راتعيين وبه كارشناس اعﻼم مي كند .در هرحال اظهارنظر كارشناس بايد صريح باشد.
ماده  -٣١درصورتي كه شكايت شاكي واقعي نبوده ودرجريان رسيدگي متهم درهيأت تبرئه گردد ،شاكي به عنوان متخلف

دراجراي بند  ٤ماده  ٨قانون موردتعقيب قرارخواهد گرفت.
فصل ششم -مدت رسيدگي

ماده  -٣٢تحقيقات مقدماتي وتكميل پرونده جهت طرح درهيأت بايد سريع ودركوتاه ترين مدت ممكنه انجام شود.
ماده  -٣٣حداكثر مدت رسيدگي هر هيأت به پرونده متهم از تاريخ ارجاع يا وصول پرونده يا اعﻼم اتهام تا زمان صدور رأي
سه ماه مي باشد و هيأت ها موظفند ترتيبات ﻻزم را در اين زمينه اتخاذ نمايند.

تبصره  -١در موارد خاص كه رسيدگي نيازمند مدت بيشتري باشد حداكثر يك ماه به مهلت مقرر دراين ماده افزوده مي گردد
لكن دراين قبيل مواردمراتب وادله ﻻزم بايد حسب موردبه اطﻼع نماينده موضوع ماده  ٣٤آئين نامه اجرائي برسد.
تبصره  -٢عدم رسيدگي هيأت ها درمهلت مقرر سهلانگاري محسوب شده و موضوع بر اساس ماده  ٢٢قانون قابل پيگيري
خواهد بود.
تبصره  -٣تاريخ شروع رسيدگي به تخلفاتي كه ازطريق صندوق موضوع ماده  ٤٩اين آئين نامه واصل مي گردد از زمان ثبت
در دفاتر هيأت ها خواهد بود
ماده  -٣٤در مورد پرونده هايي كه فوريت داشته باشد همچنين رسيدگي هائي كه به دنبال گزارش هاي سازمان بازرسي كل
كشور يادفاتر بازرسي وپاسخگوئي به شكايات صورت مي گيرد هيأت موظف است خارج از نوبت به آنها رسيدگي نموده

ورأي ﻻزم راصادرنمايد.
تبصره -تشخيص فوريت امر در غير از اعﻼمات سازمان بازرسي كل كشور با باﻻترين مقام دستگاه ذيربط با نماينده موضوع

ماده  ٣٤آئين نامه اجرائي مي باشد.

ماده  -٣٥مواعدي راكه قانون رسيدگي به تخلفات اداري ياآئين نامه اجرائي آن يااين دستورالعمل تعيين نموده است چنانچه
روز آخر موعد مصادف باروز تعطيل ادارات باشد روز آخر موعد ،اولين روز كاري اداري بعد ازتعطيل خواهد بود.
ماده  -٣٦دراحتساب مهلت هاي مقرر  ،روز ابﻼغ واعﻼم جزء مدت محسوب نمي شود.
فصل هفتم -توقف رسيدگي يا اجراي رأي قطعي صادره
ماده  -٣٧فوت متهم موجب توقف رسيدگي وصدور رأي مي گردد.
ماده  -٣٨هرگاه كارمند قبل ازانقضاء مهلت تجديدنظرفوت نمايد پرونده مختومه و حالت استخدامي وي از تاريخ فوت به
حالت قبل ازصدوررأي برمي گردد ورأي هيأت بدوي هيچگونه تأثيري در وضعيت وي نخواهد داشت.
ماده  -٣٩درصورتي كه كارمند متخلف درحالتي ازحالت هاي استخدامي باشد كه اجراي فوري رأي قطعي درباره وي
ممكن نباشد ،مراتب به هيأت عالي نظارت گزارش شده ورأي صادرشده نيز به محض حصول امكان اجراخواهد شد.

ماده  -٤٠در صـورتي كه كارمند درطول تحمل مجازات هاي بندهاي "ج" " ،د" "،و" " ،ز" ماده  ٩قانون فوت شود اعمال
مجازات هاي ياد شده متوقف شده وحالت استخدامي كارمند اززمان فوت به حالت قبل از تعيين مجازات اعاده مي شود.

تبصره -در احتساب حقوق وظيفه وراث كارمندان موضوع اين ماده  ،مجازات هاي اعمال شده منظور نخواهد شد.
فصل ﻫﺸتﻢ -صـدور رأي
ماده  -٤١انشاء و صدور رأي هيأت پس ازرسيدگي درآخرين جلسه و در غياب متهم صورت مي گيرد و بايد به امضاء
اعضاء هيأت برسد.

ماده  -٤٢رأي صادره بايد حاوي دﻻيل  ،مستندات وموادقانوني كه براساس آنها رأي صادرشده است ،باشد .همچنين هيأت
ها موظفند قطعي ياقابل پژوهش بودن رأي ومحل دريافت درخواست تجديدنظر را در ورقه رأي درج نمايند.

ماده  -٤٣موارد قصور ازكيفيات مخففه مجازات محسوب خواهد شد.
ماده  -٤٤اعمال مجازات شديدترنسبت به آراي غيرقطعي هيأت هاي بدوي يا آراي نقض شده توسط ديوان عدالت اداري
ياهيأت عالي نظارت مجازنمي باشد مگر آنكه مستندات يا مدارك جديد غير از موارد بررسي شده قبلي دررسيدگي هاي

مجدد به دست آيد.
ماده  -٤٥اصﻼح يا تغيير آراي قطعي هيأت ها صرفاً در موارد زير امكان پذير مي باشد:
الف( درمواردي كه هيأت صادركننده رأي به اكثريت آراء تشخيص دهد كه مفاد حكم صادرشده ازنظر موازين قانوني )به

لحاظ شكلي ياماهوي( مخدوش مي باشد.

ب( هرگاه تخلف كارمند عنوان يكي ازجرايم مندرج درقانون مجازات اسﻼمي رانيز داشته باشد و مرجع قضائي حكم برائت
وي راصادرنمايد وهيأت بااكثريت آراء نظربراصﻼح ياتغيير رأي خودداشته باشد.
تبصره  -درهرصورت درمواردمندرج دربندهاي الف وب اين ماده بايد به تأييد هيأت عالي نظارت رسيده باشد.

فصل ﻧهﻢ -نقض يا ابطال رأي
ماده  - ٤٦نقض ياابطال آراء قطعي هيأت ها درموارد زير متصور است:
الف( مواردي كه هيأت يايكي ازاعضاي آن به دﻻيل مندرج درماده  ٧قانون ،صﻼحيت رسيدگي وصدور رأي نداشته باشد.
ب( اعضاي هيأت ها واجد شرايط مقرر درماده  ٦قانون نبوده باشند.
ج( رأي هيأت مستند به اسناد و مداركي باشد كه پس ازصدورجعلي بودن انها ثابت شده باشد.
د( پس ازصدور رأي ،اسناد ومداركي به دست آيد كه دليل حقانيت درخواست كننده يا بيگناهي متهم باشد و ثابت شود اسناد
ومدارك ياد شده درجريان رسيدگي مكتوم يا مغفول مانده و يا در اختيار متهم يا هيأت رسيدگي كننده نبوده است.
ه( ديوان عدالت اداري دراجراي ماده  ٢١قانون ،آراء قطعي صادره توسط هيأت ها رانقض نمايد.
و( مواردي كه هيأت عالي نظارت به لحاظ عدم رعايت قانون يااعمال تبعيض دراجراي قانون ياثبوت غرض مجرمانه ازطريق

مرجع قضائي صالحه در مورد آراء صادره )موضوع تبصره  ٢ماده  ٢٢قانون( يا موارد ديگري كه بنابه مصالحي ضروري
تشخيص دهد.
ز( رأي هيأت در خارج ازمواعد و مهلت مقرر صادرشده باشد.
تبصره  -١دركليه مواردي كه آراء قطعي نقض ياابطال مي گردد پرونده متهم درهيأتي كه حسب مقررات تعيين مي شود
مجدداً موردرسيدگي وصدور رأي قرارخواهد گرفت.
تبصره  -٢هيأت عالي نظارت مي تواند درخصوص پرونده هاي مطروحه رأساً رسيدگي وموضوع رامختومه اعﻼم نمايد.
فصل دﻫﻢ -ساير مقررات
ماده  -٤٧آثار و تاريخ اجراي رأي ازتاريخ ابﻼغ رأي قطعي به كارمند مي باشد و تا آن زمان وضعيت استخدامي وي حسب
قوانين ومقررات مربوط خواهد بود مگر آنكه در اجراي ماده  ١٣قانون وتبصره  ٣آن آماده به خدمت شده يامرتكب تخلف
غيبت شده باشد.

ماده  -٤٨هيأت هاي تجديدنظر موظفند پرونده ووضعيت معيشتي افرادي راكه دراجراي ماده  ١١قانون تقاضاي برقراري
مستمر ي مي كنند ،بررسي نموده ودرصورت واجدشرايط بودن نسبت به برقراري مقرري مذكور اقدام نمايند.

ماده  -٤٩هريك ازوزارتخانه ها ،مؤسسات وشركت هاي دولتي ودستگاه هاي مشمول قانون مكلفند دركليه ساختمان هاي
موجودخود كه محل مراجعه مردم وارباب رجوع مي باشد ،صندوق خاصي جهت اعﻼم تخلف آنان نصب نمايند واطﻼعيه
هاي ﻻزم رادرخصوص محل مراجعه وافراد پاسخگو و چگونگي دريافت و رسيدگي به تخلفات ارباب رجوع ومردم

درمعرض ديد آنان قراردهند .اين صندوق ها هفته اي يكبارتوسط هيأت باز و شكوائيه ها مورد بررسي قرارخواهد گرفت.
تبصره  -شكايات فاقد نام ونشاني وامضاي شاكي قابل رسيدگي نخواهد بود.

ماده  -٥٠رسيدگي به پرونده هايي كه قبل ازاجراي اين دستورالعمل به هيأت ها ارجاع وبه آنها رسيدگي نشده يا در دست
رسيدگي است به ترتيب مقرر در اين دستورالعمل صورت خواهد گرفت.

اين دستورالعمل مشتمل بر  ٥٠ماده و  ٢٣تبصره در دويست و چهلمين جلسه مورخ  ١٣٧٨/٨/٤هيأت عالي نظارت تصويب شده
است ،و براي كليه هيأت ها ﻻزم اﻻجرا مي باشد.

دبيركل سازمان و رئيس هيأت عالي نظارت

