مواد  91و  92قانون مديريت خدمات كشوري

ماده  -91اخز سضَُ ٍ سَء استفبدُ اص همبم اداسي هوٌَع هي ثبضذ .استفبدُ اص ّشگًَِ اهتيبص ،تسْيالت ،حك هطبٍسُّ ،ذيِ ٍ هَاسد هطبثِ
دس همبثل اًجبم ٍظبيف اداسي ٍ ٍظبيف هشتجظ ثب ضغل تَسظ كبسهٌذاى دستگبّْبي اجشايي دس توبم سغَح اص افشاد حميمي ٍ حمَلي ثِ جض
دستگبُ ريشثظ خَد تخلف هحسَة هي ضَد.
تجصشُ -1دستگبّْبي اجشايي هَظفٌذ عالٍُ ثش ًظبست هستمين هذيشاى اص عشيك اًجبم ثبصسسيْبي هستوش داخلي تَسظ ثبصسسبى هعتوذ ٍ
هتخصص دس اجشاي ايي هبدُ ًظبست هستمين ًوبيٌذ  .چٌبًچِ تخلف ّشيك اص كبسمًذاى هستٌذ ثِ گضاسش حذالل يك ثبصسس هعتوذ ثِ تبييذ
هذيش هشثَعِ ثشسذ ثبالتشيي همبم دستگبُ اجشايي يب همبهبت ٍ هذيشاى هجبص ،هي تَاًٌذ دستَس اعوبل كسش يك سَم اص حمَق ،هضايب ٍ عٌبٍيى
هطبثِ ٍ يب اًفصبل اص خذهبت دٍلتي ثشاي هذت يكوبُ تب يكسبل سا ثشاي فشد هتخلف صبدس ًوبيٌذ.
تجصشُ -2دسصَست تكشاس ايي تخلف ثِ استٌبد گضاسضْبيي كِ ثِ تبئيذ ثبصسس هعتوذ ٍ هذيش هشثَعِ ثشسذ پشًٍذُ فشد خبعي ثِ ّيئتْبي
سسيذگي ثِ تخلفبت اداسي اسجبع ٍ يكي اص هجبصاتْبي ثبصخشيذ ،اخشاج ٍ اًفصبل دائن اص خذهبت دٍلتي اعوبل خَاّذ ضذ.
تجصشُ -3دستگبّْبي ا جشايي هَظف است اسبهي افشاد حميمي ٍ حمَلي سضَُ دٌّذُ ثِ كبسهٌذاى دستگبّْبي اجشايي سا جْت
هوٌَعيت عمذ لشاسداد ثِ كليِ دستگبّْبي اجشايي اعالم ًوبيذ.
تجصشُ -4سبصهبى هَظف است اسبهي افشاد حميمي ٍ حمَلي سضَُ دٌّذُ ثِ كبسهٌذاى دستگبّْبي اجشايي سا جْت هوٌَعيت عمذ ق ساسداد
ثِ كليِ دستگبّْبي اجشايي اعالم ًوبيذ.
ماده  -92هذيشاى ٍ سشپشستبى ثالفصل ،هسئَل ًظبست ٍ كٌتشل ٍ حفظ سٍاثظ سبلن كبسهٌذاى خَد دس اًجبم ٍظبيف هحَلِ هي ثبضٌذ ٍ دس
هَسد عولكشد آًبى ثبيذ پبسخگَ ثبضٌذ  .دس صَستي كِ كبسهٌذاى هضثَس ثب الذاهبت خَد هَجت ضشس ٍ صياى دٍلت گشدًذ ٍ يب تخلفبتي ًظيش
سضَُ ٍ يب سَء استفبدُ دس حيغِ هذيشيت هسئَالى هضثَس هطبّذُ ٍ اثجبت گشدد ،عالٍُ ثش ثشخَسد ثب كبسهٌذاى خبعي ثب هذيشاى ٍ سشپشستبى
كبسهٌذاى (حست هَسد) ًيضكِ دس كطف تخلف يب جشاين اّوبل ًوَدُ ثبضٌذ هغبثك لَاًيي هشثَط ،ثب آًبى سفتبس خَاّذ ضذ.
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ثخطٌبهِ ثِ كليِ ٍصاستخبًِّب ،استبًذاسيّب ،سبصهبىّب ،هؤسسبت ٍ ضشكتّبي دٍلتي هطوَل لبًَى
هذيشيت خذهبت كطَسي
ثِ هٌظَس اجشاي احكبم همشس دس هَاد ( )92( ٍ )91لبًَى هذيشيت خذهبت كطَسي ٍ دس ساستبي ثشًبهِ ّفتن ًمطِ ساُ اصالح ًظبم اداسي
هَضَع هصَثِ ضوبسُ  560/93/206هَسخ  20/1/1393ضَساي عبلي اداسي ،ثب عٌَاى «صيبًت اص حمَق هشدم ٍ سالهت اداسي

» ،ضشٍسي

است هَاسد هطشٍحِ ريل دس كليِ ٍاحذّبي تبثعِ ٍ ٍاثستِ حَصُ هشكضي ٍ خبسج اص هشكض آى دستگبُ ثِ هَسد اجشا گزاسدُ ضَد:
- 1اًتخبة ٍ اًتصبة ثبصسسبى ٍاجذ ضشايظ (هتعْذ ،هتخصص ،اهبًتذاس ،صبدقً ،شمخًَ ،گْذاسًذُ اسشاس ٍ  )...تَسظ ثبالتشيي همبم اجشايي
دستگبُ دس سغح هلي ٍ استبًي ٍ هعشفي آًبى ثِ ايي هعبًٍت.
- 2تْيِ ،تذٍيي ٍ اجشاي ثشًبهِّبي تَجيْي ٍ آهَصضي كَتبُهذت جْت ثبصسسبى ثب ّوبٌّگي ايي هعبًٍت.
- 3تْيِ ٍ تذٍيي ثشًبهِ صهبىثٌذي اعوبل ًظبست ٍ ثبصسسي اص ٍاحذّبي ستبدي ٍ خبسج اص هشكض.
- 4اًجبم ًظبست ٍ ثبصسسيّبي داخلي ثِ صَست دٍسُاي يب هَسدي ثِ ضيَُ حضَسي (استمشاس دس هحل ) ٍ يب غيشحضَسي اص ًحَُ اجشاي
احكبم هَاد () 92( ٍ )91لبًَى هذيشيت خذهبت كطَسي ثش اسبس ضَاثظ ٍ سبص ٍ كبسّبي تعيييضذُ.
 - 5عشاحي ٍ تذٍيي سبص ٍ كبسّبي الصم ثِ هٌظَس اخز ًظشات ،پيطٌْبدّب ٍ ضكبيبت هشدم ،هشاجعبى ٍ ريًفعبى دس استجبط ثب سعبيت سالهت
اداسي ٍ صيبًت اص حمَق اسثبة سجَع دس دستگبُ متجَع ٍ اسايِ گضاسش ّبي هشثَعِ ثِ هعبًٍت.
- 6تْيِ ٍ تٌظين گضاسش اص ٍضعيت تخلفبت اداسي هَضَع هَاد ( )92( ٍ )91لبًَى هذيشيت خذهبت كطَسي هتضوي اعالم هَاسد تخلف،
اسبهي كبسهٌذاى خبعي ،هجبصات تعييي ضذُ ٍ ّوچٌيي حست هَسد ،اسبهي سشپشستبى ٍ هذيشاى ثالفصل كبسهٌذاى هتخلف كِ دس اعوبل
ًظبستّبي الصم اّوبل ًوَدُاًذ.
- 7ايجبد ثبًك اعالعبتي اص افشاد حميمي ٍ حمَلي سضَُدٌّذُ ٍ اعالم اسبهي آًبى ثِ هعبًٍت جْت هوٌَعيت عمذ لشاسداد ثب آًبى دس كليِ
دستگبُّبي اجشايي كطَس.
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 - 8ثْجَد ٍ تٌظين سٍاثظ ٍ تعبهالت سبلن ثب اسثبة سجَع اص عشيك ضٌبسبيي فشآيٌذّبي عوليبتي هشثَط ،ثبصًگشي ٍ اصالح آًْب پيص

ثيٌي

تذاثيش ًظبستي الصم دس هشاحل اًجبم فشآيٌذّبي هضثَس.
- 9دفبتش ثبصسسي ٍ سسيذگي ثِ ضكبيبت يب عٌبٍيي هطبثِ دس دستگبُّبي هطوَلّ ،وبٌّگي ٍ ًظبست ثش اجشاي هفبد ايي ثخطٌبهِ ٍ الذاهبت
ثبصسسبى سا ثش عْذُ داسًذ.
 - 10ثبالتشيي همبم اجشايي دستگبُ هسئَل اجشاي ايي ثخطٌبهِ ثَدُ ٍ ضشٍسي است الذاهبت اًجبم ضذُ دس سغح دستگبُ سا ّش ضص هبُ
يكجبس ثِ هعبًٍت (اهَس سالهت اداسي ٍ صيبًت اص حمَق هشدم) گضاسش ًوبيذ.
- 11استبًذاساى هَظفٌذ اجشاي احكبم هَاد ( )92( ٍ )91لبًَى هذيشيت خذهبت كطَسي ٍ ّوچٌيي تكبليف ٍ الضاهبت هٌذسج دس ايي
ثخطٌبهِ سا دس كليِ دستگبُ ّبي اجشايي هستمش دس استبىً ،ظبست ٍ پيگيشي ًوَدُ ٍ الذاهبت اًجبم ضذُ دس سغح استبى سا ّش ضص هبُ
يكجبس ثِ هعبًٍت گضاسش ًوبيٌذ.
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