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 قبًَى رسيذگي بِ تخلفبت اداري

 

تشكيالت ٍ حذٍد ٍ ٍظبيف  -فصل اٍل 

 

تِ هٌظَس سسيذگي تِ تخلفات اداسي دس ّش يك اص دستگاّْاي هشوَل  -1هبدُ 

« ّيأت سسيذگي تِ تخلفات اداسي كاسهٌذاى»ايي لاًَى ّيأتْايي تحت ػٌَاى 

 تشكيل خَاّذ شذ. ّيأتْاي هضتَس شاهل ّياتْاي تذٍي ٍ تجذيذًظش هي تاشذ.

  

ّيأت تجذيذًظش دس هشكض ٍصاستخاًِ يا ساصهاى هستمل دٍلتي ٍ ًيض  -1تبصرُ 

تؼذادي اص دستگاّْاي هشوَل ايي لاًَى كِ فْشست آًْا تِ تظَية ّيأت 

ٍصيشاى خَاّذ سسيذ، تشكيل هي شَد ٍ دس طَست لضٍم داساي شؼثِ ّايي 

 خَاّذ تَد.

  

دس  دس طَست تشخيض ّيأت ػالي ًظاست يك ّيأت تجذيذًظش -2تبصرُ 

 هشكض تشخي اص استاًْا كِ ػشٍست ايجاب ًوايذ تشكيل هي گشدد.

  

ّش يك اص ّيأتْاي تذٍي ٍ تجذيذًظش داساي سِ ػؼَ اطلي ٍ يك يا  -2هبدُ 

دٍ ػؼَ ػلي الثذل هي تاشذ كِ تا حكن ٍصيش يا تاالتشيي همام ساصهاى هستمل 
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ذت سِ سال دٍلتي هشتَؽ ٍ سايش دستگاّْاي هَػَع تثظشُ هادُ يك، تشاي ه

 هٌظَب هي شًَذ ٍ اًتظاب هجذد آًاى تالهاًغ است.

  

دس غياب اػؼاي اطلي، اػؼاي ػلي الثذل تِ جاي آًاى اًجام ٍظيفِ  -1تبصرُ 

 خَاٌّذ ًوَد.

  

ّيچ يك اص اػؼاي اطلي ٍ ػلي الثذل ّيأتْاي تذٍي يك دستگاُ  -2تبصرُ 

 اشٌذ.ًوي تَاًٌذ ّوضهاى ػؼَ ّيأت تجذيذًظش ّواى دستگاُ ت

ّوچٌيي اػؼاي هزكَس ًوي تَاًٌذ دس تجذيذًظش پشًٍذُ ّايي كِ دس ٌّگام  

 سسيذگي تذٍي تِ آى سأي دادُ اًذ ششكت ًوايٌذ.

  

تشكٌاسي اػؼاي ّيأتْاي تذٍي ٍ تجذيذًظش تا پيشٌْاد ٍصيش يا تاالتشيي  -3هبدُ 

تظَية  ٍ 1هادُ  1همام ساصهاى هستمل دٍلتي ٍ سايش دستگاّْاي هَػَع تثظشُ 

 ّيأت ػالي ًظاست طَست هي گيشد.

  

طالحيت سسيذگي تِ تخلفات اداسي كاسهٌذاى تا ّيأت تذٍي است ٍ  -4هبدُ 

آساء طادسُ دس طَستي كِ لاتل تجذيذًظش ًثاشذ اص تاسيخ اتالؽ، لـؼي ٍ الصم 

 03االجشاء است. دس هَسد آسايي كِ لاتل تجذيذًظش تاشذ ّشگاُ كاسهٌذ ظشف 
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خ اتالؽ سأي دسخَاست تجذيذًظش ًوايذ، ّيأت تجذيذًظش هكلف تِ سٍص اص تاسي

 سسيذگي است. 

 

 آساء ّيأت تجذيذًظش اص تاسيخ اتالؽ، لـؼي ٍ الصم االجشاء است.

  

ّشگاُ سأي ّيأت تذٍي لاتل تجذيذًظش تاشذ ٍ هتْن ظشف هْلت  -1تبصرُ 

اص تاسيخ همشس دسخَاست تجذيذًظش ًٌوايذ سأي طادس شذُ لـؼيت هي ياتذ ٍ 

 اًمؼاي هْلت ياد شذُ الصم االجشاء است. 

 

اتالؽ سأي ؿثك لاًَى آييي دادسسي هذًي تِ ػول هي آيذ ٍ دس  -2تبصرُ 

 سٍص ًثايذ تجاٍص كٌذ. 03ّشطَست فاطلِ تيي طذٍس سأي ٍ اتالؽ آى اص 
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 آئيي ًبهِ اجرائي

 قبًَى رسيذگي بِ تخلفبت اداري 

 ّيأت ٍزيراى بب اصالحبت بؼذي 27/7/1373هصَة 

 

 تشكيالت ، ٍظبيف ٍ صالحيت  -فصل اٍل

كِ در  -ـ ّيأت بذٍي رسيذگي بِ تخلفبت اداري كبرهٌذاى1هبدُ 

در ّر يك از  -ايي آييي ًبهِ ّيأت بذٍي ًبهيذُ هي شَد

كِ  -قبًَى رسيذگي بِ تخلفبت اداري 18هبدُ دستگبّْبي هَضَع 

بب رػبيت هفبد قبًَى هسبَر ٍ ايي  -از ايي پس قبًَى ًبهيذُ هي شَد

 آييي ًبهِ تشكيل هي شَد.

هٌظَر از كبرهٌذاى كليِ كبركٌبى رسوي، ثببت، داين، پيوبًي ٍ 

 قراردادي است.
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 دستَرالؼول رسيذگي بِ تخلفبت اداري 

 29/8/78هَرخ  47784/11بخشٌبهِ شوبرُ 

 

 ّب فصل دٍم : در صالحيت ّيأت
تاشذ.  تذٍي هشتَؽ هي سسيذگي اٍليِ تِ پشًٍذُ كاسهٌذ هتْن تا ّيأت : 11هبدُ 

ّاي همشس دس  لاًَى سأساً هجاصات 11هگش دس هَسادي كِ هماهات هٌذسج دس هادُ 

لاًَى كاسهٌذاًي سا  11ٍ يا هماهات هَػَع هادُ  ًوايٌذ هادُ هضتَس سا اػوال هي

 اًذ اخشاج ًوايٌذ.  كِ هشتكة غيثت تِ هيضاى همشس دس هادُ هزكَس شذُ

  
ّا تا  كٌٌذُ تِ تخلفات اداسي اػؼاء ّيأت سسيذگي  تؼييي ّيأت : 12هبدُ 

 00ػالي ًظاست ٍ هشجغ سسيذگي تِ اتْاهْاي هذيشاى تا سػايت هفاد هادُ  ّيأت

 هَجَد دس دستگاُ هشتَؽ خَاّذ تَد. ّاي تذٍي ًاهِ اص تيي ّيأت آييي

  
 ًوايذ : ّيأت تجذيذًظش دس هَاسد صيش ششٍع تِ سسيذگي هي : 13هبدُ 

الف ـ دس هَاسدي كِ سأي ّيأت تذٍي لاتل تجذيذًظش تاشذ ٍ كاسهٌذ ظشف 

 هْلت همشس لاًًَي ًسثت تِ آى دسخَاست تجذيذًظش ًوايذ.

لاًَى تا تشخيض ٍ هَافمت كتثي  11ع لسوت اخيش هادُ ب ـ هَاسد هَػَ

 هماهات ٍ اشخاص هزكَس

 لاًَى 11هادُ  1تَدى غيثت ٍي، هَػَع تثظشُ  ج ـ ادػاي كاسهٌذ هثٌي تش هَجِ
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ػالي  ّاي تجذيذًظش تَسؾ ديَاى ػذالت اداسي يا ّيأت د ـ ًمغ آساء ّيأت

 ًظاست

  
لفات هٌذسج دس لاًَى، سسيذگي ٍ تَاًٌذ تِ تخ ّا طشفاً هي ّيأت : 14هبدُ 

ّاي همشس دس لاًَى الذام  ًسثت تِ اطذاس سأي تشائت يا اػوال يكي اص هجاصات

ًوايٌذ ٍ حك طذٍس سأي غيش اص هَاسد هزكَس يا اظْاسًظش ًسثت تِ حاالت 

استخذاهي كاسهٌذ يا ًحَُ اجشاي همشسات استخذاهي ٍ جثشاى ػشس ٍ صياى تِ 

 سا ًذاسد.جاي اًشاء ٍ طذٍس سأي 

  
تشخيض ٍ اًـثاق اتْاهات اًتساتي تِ كاسهٌذاى تا تخلفات هٌذسج دس  : 15هبدُ 

لاًَى تا ّيأتي است كِ هَػَع تِ آى اسجاع شذُ است ٍ چٌاًچِ ػليشغن اسجاع 

پشًٍذُ، تِ تشخيض ّيأت هشتَؽ اتْام اص هظاديك تخلفات هٌذسج دس لاًَى 

پشًٍذُ سا هختَهِ ٍ هشاتة سا تِ اؿالع ًوايٌذُ ًثاشذ، ًياصي تِ سسيذگي ًثَدُ ٍ 

 سساًذ. ًاهِ هي آييي 03هَػَع هادُ 

  
ّا دس طالحيت  دس هَاسدي كِ سسيذگي تِ پشًٍذٓ اسجاػي تِ ّيأت : 16هبدُ 

آًْا ًثَدُ ٍ اتْام اًتساتي تِ كاسهٌذ طشفاً اص هظاديك جشائن ػوَهي تَدُ تاشذ 

ًوايذ تا اص آى ؿشيك تِ  ي دستگاُ اػالم هيّيأت هشتَؽ هشاتة سا تِ اهَس اداس

 هشاجغ ريظالح لؼايي جْت سسيذگي اسسال شَد.
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ّيأت تجذيذًظش طشفاً تِ تخلف يا تخلفاتي كِ دس هشحلِ سسيذگي  : 17هبدُ 

 ًوايذ. است، سسيذگي هي تذٍي هَسد حكن لشاس گشفتِ

يذگي تِ : چٌاًچِ كاسهٌذ پس اص طذٍس سأي ّيأت تذٍي تا صهاى سس تثظشُ

اػتشاع هشتكة تخلف جذيذي تشَد، سسيذگي تِ تخلف يا تخلفات جذيذ 

تاشذ ٍلي دسطَستيكِ دس هشحلِ  كاسهٌذ، دس طالحيت ّيأت تذٍي ريشتؾ هي

هزكَس، تخلف جذيذي اص هتْن  سسيذگي ّيأت تذٍي ٍ لثل اص طذٍس سأي ّيأت

يا تخلفات  تَاًذ تِ تخلف جذيذ ّوضهاى تا تخلف گضاسش گشدد ّيأت تذٍي هي

 لثلي تا سػايت سيش هشاحل سسيذگي دس يك پشًٍذُ سسيذگي ًوايذ.

 
 

 

 

 

 

 

 ّوبٌّگي ّيئت بذٍي رسيذگي بِ تخلفبت اداريادارُ 

 كبرهٌذاى شركت هبدر تخصصي هذيريت هٌببغ آة ايراى


