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 وزارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران

 يبه تخلفات ادار یدگيرسئت يههماهنگی اره اد

 منابع آب ايرانشركت مادر تخصصی مديريت 

 

 

 شركت مادر تخصصی مديريت منابع آب ايران 

  ت بدويئنحوه اخذ و اعالم شكايت و تخلف و انعكاس به هي وفرآيند 

 

. مقدمه
 ،سهيلت ،ات قبلیيری از تجربيگدر راستای بهرهو  دگی به تخلفات اداریيدر اجرای قانون رس

 ریادا  تخلفات به رسيدگی قانون از حاصل اختياراتو حسب  در انجام امورو دقت ع يتسر

 دستورالعملهمچنين  و 2/8/1373 مصوب آن اجرائی نامه آئين و 7/9/1372 مصوب

 وفرآيند ، عمل مورد مقررات و ضوابط ساير و 4/8/1378 مصوب اداری تخلفات به رسيدگی

 .گرددمیه و ابالغ يتهنحوه اخذ و اعالم شكايت و تخلف و انعكاس به هئيت بدوی 


. اهداف 

 ايجاد وحدت رويه در اخذ و اعالم تخلف و شكايت  -1-2

 جلوگيری از اتالف وقت و اطاله رسيدگی به تخلفات اداری  -2-2

 دگیيامر رس قت در دع و ي، تسرليتسه -3-2

 افت اطالعات متقن و اصلیيدر -4-2

-2- غيرضروری ری از مكاتبات يجلوگ 

-2-  اعالم بموقع تخلفات اداری به هيئت 

ن قبل هرگونه مجازات و تنبيهات اداری داخلی نسبت به متهمياعمال لوگيری از ج -7-2

 االجراقطعی و الزم از رسيدگی و صدور حكم

. فيتعار
 مديريت وسرمايه انسانی: هيئتی است كه در معاونت توسعه هيئت عالی نظارت -3-1

  رياست جمهوری 

 تشكيل و مستقر می باشد.          

 باشد.وزارت نيرو می وزارت: -3-2

كاركنان وزارت  هاي رسيدگی به تخلفات اداريهماهنگی هيئت فترد -3-3

 باشد.كه محل آن حوزه ستادی وزارت نيرو می فتری عبارتست از د نيرو
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 شركت مادر تخصصی مديريت منابع آب ايران 

  ت بدويئنحوه اخذ و اعالم شكايت و تخلف و انعكاس به هي وفرآيند 

ان مندكارتجديدنظر رسيدگی به تخلفات اداریمنظور هيئت د نظر:يئت تجديه -3-4

 باشد.مینيرووزارت

3-- كه محل آن واقعهيئت بدوی رسيدگی به تخلفات اداری عبارتست از ئت بدوي:يه 

 باشد.شركت مادر تخصصی مديريت منابع آب ايران میدر ساختمان مركزی 

 

 

3-- :باشد.شركت مادر تخصصی مديريت منابع آب ايران می شركت مادر 

ئت بدوي رسيدگی به تخلفات اداري شركت مادر يه اره هماهنگیدا -3-7

ساختمان مركزی اداری  ، درتهرانواقع محل آن  : ايرانتخصصی مديريت منابع آب 

 باشد.میتخصصی شركت مادر 

 14ماده  كه بموجب كارمند يا كارشناسی است :كارشناس بررسی و اظهار نظر -3-8

طروحه ماظهار نظر و بررسی در خصوص هر پرونده ت جه رئيس هيئت ابالغ اداری قانون و با

 گردد.می انتخاب در هيئت 

ت هائی است كه به موجب اساسنامه خود و اساسنامه شرركشامل شركت شركت تابعه: -3-9

   مادر تخصصی 

تبرع آن دولرت  مديريت منابع آب ايران صد درصد سهام آنها متعلق به شركت مادر و بره          

 باشد.می

يره و آوری داليرل و تههستند كه به منظور تسريع در جمرع كارمندانی ق:يگروه تحق -3-10

 تكميل اطالعات 

قرانون و مراده  بموجرب مراده هامی متشكله و مدارك ات و عنداللزوم رفع نقص پرونده            

 شوند.میو معرفی  نظر انتخاب های بدوی يا تجديدتوسط هيئتآئين نامه اجرايی  12
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 شركت مادر تخصصی مديريت منابع آب ايران 

  ت بدويئنحوه اخذ و اعالم شكايت و تخلف و انعكاس به هي وفرآيند 

ت دگی بره تخلفراياجرائری قرانون رسرآئرين نامره  1ماده  در مندرج اشخاص شاكی: -3-11

رسيدگی بره تخلفرات اداری مصروب  دستورالعمل 18 مادهو  2/8/1373اداری مصوب 

 می باشند. هئيت عالی نظارت 4/8/1378

به  قانون رسيدگی 8اعالم وقوع يكی از موارد تخلفاتی مندرج در ماده  ت:يشكا -3-12

 تخلفات اداری به 

گويند. هيئت را شكايت می            
 را قانون رسيدگی به تخلفات اداری 8از موارد مندرج در ماده  هريك تخلف : -3-13

تخلف گويند.
 مجلس شورای اسالمی 7/9/1372قانون رسيدگی به تخلفات اداری مصوب  قانون: -3-14

 .باشدمی

3-1- 2/8/1373آيين نامه اجرائی قانون رسيدگی بره تخلفرات اداری مصروب  نامه:نييآ 

 هيئت وزيران 

 باشد. می            

3-1- :هيئت 4/8/1378 مصوب اداری تخلفات به رسيدگیدستورالعمل  دستورالعمل 

باشد.می نظارت عالی
راردادی بت، دايم، پيمانی و قمنظور از كارمندان كليه كاركنان رسمی، ثا كارمند:-3-17

 است.

:كارمندی است كه ارتكاب يك يا چند تخلف اداری از جانب اشخاص متهم -3-18

سی ت مطرح و در جريان بررنسبت داده شده و پرونده وی در هيئيا حقوقی به او حقيقی

ورسيدگی باشد.
ئت كه پرونده وی به لحاظ ارتكاب يك يا چند تخلف در هيكارمندی است متخلف: -3-19

 گردد.كننده احراز میرسيدگی مورد رسيدگی قرار گرفته و تخلف يا تخلفات او توسط هيئت
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.  اصول و مبانی
 يیآئين نامه اجرا 1وفق ماده  شكايت ارائه به منوط بدوی هيئت رسيدگی شروع -4-1

 دهبو ومستدل مستند كتبی، اعالم اب و  2/8/1373اداری مصوب رسيدگی به تخلفاتقانون

 ازحدودخارجوبعنوان متهم( كلی ومبهم )عدم معرفی فردمشخص  شكايات وهرگونه

 حكم صدور يا و رسيدگی طرح، قابل ،ابالغی وضوابط بدویهيئت اختياراتصالحيت و

 .بود نخواهدرسيدگی به تخلفات اداری بدوی  درهيئت
 يا و تخلف اعالمبه محض پس از اطالع از وقوع و ارتكاب تخلف اداری كارمند و يا  -4-2

و كليه اشخاص حقيقی و حقوقی موضوع  ی تابعههاشركتمديران عامل  ،شكايت وصول

مل رسيدگی دستور الع 18آئين نامه اجرايی قانون رسيدگی به تخلفات اداری و ماده  1مواد 

 ليهك اعالم تخلف و و شاكی شكايت اصل مستقيماً و بالفاصله موظفندبه تخلفات اداری 

براي هر متخلف  ودريافت  را وجودم اطالعات و گزارشات داليل، مدارك، مستندات،

 ساعت 48 ظرف حداكثر شماری برگ از پسو  تشكيل اتهامی پرونده بصورت مجزا

 اطالعات و فرمنمونه صرفاً درقالب و ثبت درشركت، از تاريخ اعالم، طرح يا وصول 

بدون هيچگونه دخل و  به تفكيك و مستقل، ()صفحه پيوست شده تكميل مشخصات

 تهيئ دبيرخانه بهو عنداللزوم صدور رأی قانونی و اتخاذ تصميم  رسيدگی جهتتصرفی 

مركزي اداري شركت مادر تخصصی مستقر در تهران واقع در ساختمان  بدوي

 .نمايند ارسال مديريت منابع آب ايران

 متخلفين عليه مقدماتی پرونده وتكميل تشكيل شكايت، اعالم تخلف، گزارش ارسال - 4-3

 براي هر كارمند صرفاً وبطور كلی مكاتبات مربوطه اتهامی هایپرونده متهمين و

 با رخانه(ي)طبق نمونه موجود در دب متحدالشكل هايپوشه نمونه قالب در و جداگانه
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 شركت مادر تخصصی مديريت منابع آب ايران 

  ت بدويئنحوه اخذ و اعالم شكايت و تخلف و انعكاس به هي وفرآيند 

 و مدارك داليل،ساير  و بوده ميسرالذكر  فوق فرمنمونه اطالعات مندرج در  تكميل و ارسال

 تاكيد لذا ،باشدمی استناد و بررسی قابل ابالغی فرم عنوان ضمائمواصله و مرتبط به  مستندات

يا ساير  و تخلف گزارش شكوائيه، هرگونه ارسالدريافت و از های تابعهگردد شركتمی

 .نمايند خودداری جداًبه هيئت بدوی  ضوابط و مقررات قانونی بدون رعايت مربوطه مستندات

ن ، مديرا بدوی هيئتاعضای قانونی  اختيارات و صالحيت حدودبا عنايت به  - 4-4

وضعيت  ،شكايت و اعالم تخلفگونه اخذ هر از قبل های تابعه موظفندعامل شركت

 مولينمش به نسبتو شكايت  تخلف اعالماز  وداده  قرار نظرد مرا  متخلفيناستخدامی 

 هایشركت كاركنان اموراجتماعی، و كار قانون جمله از مقررات و قوانين ساير

رحهای كارمندان شاغل ازمحل اعتبار طتامين نيروی انسانی طرف قرارداد و پيمانكاری

 ونقان 8بند  مشمول كارمندان است بديهیبه هيئت بدوی خودداری نمايند.  ،عمرانی

رسيدگی نقانو نامه اجرايیيك آئينماده ذيل به استناد تبصره رسيدگی به تخلفات اداری 

 دايم، ثابت، رسمی، نمنداازكار عبارتند 2/8/1373مصوب اداریبه تخلفات

 به هيئتاعالم وقوع تخلف شكايت و درزمان كه  شاغل قراردادي و پيمانی

نمايند. حقوق دريافت میشركت  ازمحل بودجه جاريورسيدگی 
 رداد كاری قرااينكه كليه كارمندان شاغل در شركتهای تابعه با رابطه استخداموضيح ت -

و طرح های عمرانی كه مشغول انجام  (انجام كار مشخص  )معين / مدت معين 

ود .بهيات ها خواهند  وظايف مديريتی و جاری شركتها می باشند نيز شامل رسيدگی
4--   به منظور جلوگيری از تضييع حقوق احتمالی طرفين پرونده های اتهامی و جلوگيری از

 و اختيارات وظايف، به باتوجهامحاء آثار تخلف اداری و عناوين جرائم مندرج در قانون و 

 ورود از جملههای تابعه اقدام از سوی شركت هرگونه بدوی، هيئتاعضای  قانونی صالحيت

 اتهامات رد يا احراز اثبات، ،تخلفاتبه  رسيدگیتنبيه ، اعمال مجازات و  ضوع،وم ماهيت به

و قبل از ورود هيئت بدوی به فوق رأسًا  قانون مشمول نمنداكارمتخلفين ومتهمين و يا  منتسبه

مقام و هيچ  و بوده ممنوعهيئت  يا بدون اجازه و هماهنگیو موضوع و شروع به رسيدگی 
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شركت های  مديران عامل بديهی است ،باشند به اقدامات نمی مجاز وعنوان هرنحو بهمرجعی 

 مقرر شرايط رعايت با تخلف و شكايت را موضوعساعت  48مكلفند ظرف صرفاً بدواً و  تابعه

 ارسال و منعكس نمايند. اعالم يا هيئت بدوی  دبيرخانه بهفوق 

-- قيرق،تح هرگونرهانجام  ،بدوی هيئتدبيرخانه  به شكايتوصول  يا تخلف اعالم از پس 

نون قرابره اسرتناد  پرونرده متهمرين و متخلرف نمنرداكار تخلفات موضوع بهرسيدگی  و بررسی

 زا امرر ارجراع بره منروط 2/8/1373رسيدگی بره تخلفرات اداری مصروب  آئين نامه اجرايیو

گرروه تحقيرق و هرای تابعره ) شرركتمرديران عامرل و كارمنردان بروده و بردوی  هيئرت سروی

ات و يرل اقردامه بدواً و راساً مجراز بره انجرام ايرن قبوج( به هيچكارشناسان بررسی و اظهار نظر

 ورود به ماهيت موضوع نمی باشند.


. اراتيف و اختوظاي حدود

 هيئرت نگیاداره همراه تغييرو رفع ابهام فرآيند و نحوه گردش كار فوق بعهده هرگونه اصالح،

باشد.می رسيدگی به تخلفات اداری شركت مادرتخصصی مديريت منابع آب ايران بدوی


. مسئول حسن اجرا
 باشد.ت شخصاً مسئول حسن اجرای اين شيوه نامه میرعامل شركيمد


. حوزه عمل

ابعه ب ايران و شركت های تآتخصصی مديريت منابع شركت مادر وه نامه ين شيحوزه عمل ا

  باشند.می

اداری  هماهنگی هيئت های رسيدگی به تخلفاتدفتر های ارسالی از بديهی است كليه پرونده

رات طرح و رسيدگی در  هيئت بدوی می باشند مشمول مقرقابل كه كارمندان وزارت نيرو 

 واهند بود.اين شيوه نامه خ
 


