قانون رسیذگی به تخلفات اداری
مصوب  ،1302/00/00مجلس شورای اسالمی
فصل اول  -تشکیالت و حذود و وظایف
دستگبُّبی هطوَل ایيلبًَى ّیأتْبی تحت ػٌَاى  " ّیأت

هبدُ -1ثِ هٌظَس سسیذگی ثِ تخلفبت اداسی دس ّش یه اص 
هیثبضذ.
ّیأتّبیهضثَسضبهلّیأتْبیثذٍیٍتدذیذًظش 
اداسیوبسهٌذاى"تطىیلخَاّذضذ .
سسیذگیثِتخلفبت 
دستگبُّبی هطوَل ایي لبًَى

تجػشُ ّ-1یأت تدذیذ ًظش دس هشوض ٍصاستخبًِ یب سبصهبى هستمل دٍلتی ٍ ًیض تؼذادیاص 
ضؼجِّبییخَاّذثَد.
هیضَدٍدسغَستداسای 
تػَیتّیأتٍصیشاىخَاّذسسیذ،تطىیل 

آىّبثِ
وِفْشست 
اصاستبىّب وِ ؾشٍست ایدبة

تجػشُ  -2دس غَست تطخیع ّیأت ػبلی ًظبست یه ّیأت تدذیذ ًظش دس هشوض ثشخی 
هیگشدد.
ًوبیذتطىیل 
هیثبضذوِثبحىنٍصیش
ػؿَػلیالجذل 

هبدُّ-2شیهاصّیأتْبیثذٍیٍتدذیذًظشداسایسِػؿَاغلیٍیهیبدٍ
دستگبُّبی هَؾَع تجػشُ هبدُ یه ثشای هذت سِ سبل هٌػَة

یب ثبالتشیي همبم سبصهبىهستمل دٍلتی هشثَـ ٍسبیش 
هیضًَذٍاًتػبةهدذدآًبىثالهبًغاست.

ػلیالجذلثِخبیآًبىاًدبمٍظیفِخَاٌّذًوَد.
تجػشُ-1دسغیبةاػؿبیاغلیاػؿبی 
ًویتَاًٌذّوضهبى ػؿَ ّیأت تدذیذ ًظش
ػلیالجذل ّیأتْبی ثذٍی یه دستگبُ  
تجػشُ ّ -2یچ یه اص اػؿبی اغلی ٍ  
پشًٍذُّبیی وِ دس ٌّگبم سسیذگی ثذٍی ثِ آى

ثبضٌذّ،وچٌیي اػؿبی هزوَس ًویتَاًٌذ دستدذیذ ًظش 

ّوبى دستگبُ 
دادُاًذضشوتًوبیٌذ.
سأی 
هبدُ  -3ثشوٌبسی اػؿبی ّیأتْبی ثذٍی ٍ تدذیذ ًظش ثب پیطٌْبد ٍصیش یب ثبالتشیيهمبم سبصهبى هستمل دٍلتی ٍ سبیش
هیگیشد.
دستگبُّبیهَؾَعتجػشُ1هبدٍُ1تػَیتّیأتػبلیًظبستغَست 

هبدُ -4غالحیت سسیذگی ثِ تخلفبت اداسی وبسهٌذاى ثب ّیأت ثذٍی است ٍ آساء غبدسُدس غَستی وِ لبثل تدذیذ ًظش
الصماالخشاء است.دسهَسد آسایی وِ لبثل تدذیذ ًظش ثبضذ ّش گبُ وبسهٌذ ظشف  33سٍص اص
لكؼیٍ  

ًجبضذ اص تبسیخ اثالؽ ،
تدذیذًظش هىلف ثِ سسیذگی است.آسای ّیأت تدذیذ ًظشاص تبسیخ

تبسیخ اثالؽ سأیدسخَاست تدذیذ ًظش ًوبیذّ ،یأت 
الصماالخشااست.
اثالؽلكؼیٍ 
تجػشُ ّ -1ش گبُ سأی ّیأت ثذٍی لبثل تدذیذ ًظش ثبضذ ٍ هتْن ظشف هْلت همشسدسخَاست تدذیذ ًظش ًٌوبیذ سأی
الصماالخشاءاست.
هییبثذٍاصتبسیخاًمؿبیهْلتیبدضذُ 
غبدسضذُلكؼیت 
هیآیذ ٍ دس ّش غَستفبغلِ ثیي غذٍس سأی ٍ اثالؽ آى اص
تجػشُ  -2اثالؽ سأی قجك لبًَى آییي دادسسی هذًی ثِ ػول  
33سٍصًجبیذتدبٍصوٌذ.
هیتَاًٌذ اص یه یب چٌذ گشٍُ
هذاسنّیأتّب  

خوغآٍسی دالیل ٍ تْیِ ٍ تىویل اقالػبت ٍ 
هبدُ  -5ثِ هٌظَس تسشیغ دس  
آییيًبهِ اخشایی ایي لبًَى
گشٍُّبی تحمیك ،دس  
ضشحٍظبیف ،تؼذاد اػؿبءٍ ضشایف ػؿَیت دس  
تحمیك استفبدُ ًوبیٌذ .
هیضَد.
هطخع 
گشٍُّبی تحمیك ّشیهاصّیأتْبیثذٍی ٍ تدذیذًظشهستملاصیىذیگشثَدٍُیهگشٍُ تحمیكًویتَاًذدس
تجػشُ -
هشاحلثذٍیٍتدذیذًظشیهپشًٍذُالذامثِتحمیكًوبیذ.

تحمیمبتهشثَـثِ

هبدُ -6اػؿبی ّیأتْبی ثذٍی ٍ تدذیذ ًظش ػالٍُ ثش تذیي ثِ دیي هجیي اسالم ٍ ػولثِ احىبم آى ٍ اػتمبد ٍ تؼْذ ثِ
ًظبمخوَْسیاسالهیایشاىٍاغلٍالیتفمیِ،ثبیذداسایضشایفصیشثبضٌذ:
 .1تأّل.
 .2حذالل33سبلسي.
 .3حذاللهذسنتحػیلیفَقدیپلنیبهؼبدلآى.
تجػشُ-1دسهَاسداستثٌبییداضتيهذسندیپلنحستهَسدثبتأییذّیأتػبلیًظبستثالهبًغاست.
تجػشُ-2دسّشّیأتثبیذیهًفشآضٌبثِهسبئلحمَلیػؿَیتداضتِثبضذٍحذاللدًٍفشاصاػؿبیاغلیّیأتْبی
ثبیذاص ثیي وبسوٌبى ّوبى سبصهبىیب ٍصاستخبًِ وِ حذالل پٌح سبل سبثمِ وبس دٍلتی داسًذ ،ثِ ایي
ثذٍی ٍ تدذیذ ًظش  
سوتهٌػَةضًَذ.
هبدُ-7اػؿبیّیأتْبیثذٍییبتدذیذًظشدسهَاسدصیشدسسسیذگیٍغذٍسسأیضشوتًخَاٌّذوشد:
الف-ػؿَّیأتثبهتْنلشاثتًسجییبسججیتبدسخِدٍماصقجمِسَمداضتِثبضذ.
ة-ػؿَّیأتثبهتْندػَایحمَلییبخضاییداضتِیبدسدػَایقشحضذُریٌفغثبضذ.

فصل دوم  -تخلفات اداری
.1
.2
.3
.4

هبدُ-8تخلفبتاداسیثِلشاسصیشاست:
اػوبلٍسفتبسخالفضئَىضغلییباداسی.
ًمؽلَاًیيٍهمشساتهشثَـ.
لبًًَیآىّبثذٍىدلیل.

ایدبدًبسؾبیتیدساسثبةسخَعیباًدبمًذادىیبتأخیشدساًدبماهَس

 .5ایشادتْوتٍافتشاّ،تهحیثیت.
 .6اخبری.
 .7اختالس.
 .8تجؼیؽیباػوبلغشؼیبسٍاثفغیشاداسیدساخشایلَاًیيٍهمشساتًسجتثِاضخبظ.
 .9تشنخذهتدسخاللسبػبتهَظفاداسی.
 .13تىشاسدستأخیشٍسٍدثِهحلخذهتیبتىشاسخشٍجاصآىثذٍىوستهدَص.
 .11تسبهحدسحفظاهَالٍاسٌبدٍٍخَُدٍلتی،ایشادخسبساتثِاهَالدٍلتی.
 .12افطبیاسشاسٍاسٌبدهحشهبًِاداسی.
 .13استجبـٍتوبسغیشهدبصثباتجبعثیگبًِ.
 .14سشپیچیاصاخشایدستَسّبیهمبهْبیثبالتشدسحذٍدٍظبیفاداسی.
سْلاًگبسیدساًدبمٍظبیفهحَلضذُ.
ونوبسییب 
 .15
سْلاًگبسیسؤسبٍهذیشاىدسًذادىگضاسشتخلفبتوبسهٌذاىتحتاهش.

.16
 .17اسائِگَاّییبگضاسشخالفٍالغدساهَساداسی.
 .18گشفتي ٍخَّی غیش اص آى چِ دس لَاًیي ٍ همشسات تؼییي ضذُ یب اخز ّش گًَِ هبلی وِ دس ػشف
هیضَد.
سضَُخَاسیتلمی 


 .19تسلین هذاسن ثِ اضخبغی وِ حك دسیبفت آى سا ًذاسًذ یب خَدداسی اص تسلین هذاسنثِ اضخبظ وِ حك
دسیبفتآىساداسًذ.
 .23تؼكیلخذهتدساٍلبتهمشساداسی.
 .21سػبیتًىشدىحدبةاسالهی.
 .22سػبیتًىشدىضئَىٍضؼبیشاسالهی.
 .23اختفبً،گْذاسی،حول،تَصیغٍخشیذٍفشٍشهَادهخذس.
 .24استؼوبلیباػتیبدثِهَادهخذس.
 .25داضتيضغلدٍلتیدیگشثِاستثٌبیسوتْبیآهَصضیٍتحمیمبتی.
ّ .26شًَعاستفبدُغیشهدبصاصضئَىیبهَلؼیتضغلیٍاهىبًبتٍاهَالدٍلتی.
 .27خؼلیبهخذٍشًوَدىٍدستثشدىدساسٌبدٍاٍساقسسوییبدٍلتی.
 .28دستثشدىدسسَالت،اٍساق،هذاسنٍدفبتشاهتحبًی،افطبیسَأالتاهتحبًییبتؼَیؽآىّب.
 .29دادىًوشُیباهتیبص،ثشخالفؾَاثف.
 .33غیجتغیشهَخِثِغَستهتٌبٍةیبهتَالی.
30 - .31سَءاستفبدُاصهمبمٍهَلؼیتاداسی.
 .32تَلیف ،اختفب ،ثبصسسی یب ثبص وشدى پبوتْب ٍ هحوَالت پستی یب هؼذٍم وشدى آًْبٍ استشاق سوغ ثذٍى
هدَصلبًًَی.
ونوبسی ٍ ایشاد خسبست ثِ
 .33وبسضىٌی ٍ ضبیؼِپشاوٌیٍ ،اداس سبختي یب تحشیه دیگشاى ثِ وبسضىٌی یب  
فشدیثشایتحػیلهمبغذغیشلبًًَی.
اهَالدٍلتیٍاػوبلفطبسّبی 
 .34ضشوت دس تحػي ،اػتػبة ٍ تظبّشات غیش لبًًَی ،یب تحشیه ثِ ثشپبیی تحػي ،اػتػبةٍ تظبّشات غیش
گشٍّیثشایتحػیلهمبغذغیشلبًًَی.

لبًًَیٍاػوبلفطبسّبی
ضذُاًذ.
فشلِّبیؾبلِوِاصًظشاسالمهشدٍدضٌبختِ 
 .35ػؿَیتدسیىیاص 
ّ .36وىبسیثبسبٍانهٌحلِثِػٌَاىهأهَسیبهٌجغخجشیٍداضتيفؼبلیتیبدادىگضاسشؾذهشدهی.
 .37ػؿَیتدس سبصهبًْبییوِهشاهٌبهِیباسبسٌبهِآًْب هجتٌیثشًفیادیبىالْیاستیب قشفذاسی ٍفؼبلیت
آىّب.
ثًِفغ 
آىّب.
گشٍُّبیهحبسةیبقشفذاسیٍفؼبلیتثًِفغ 
 .38ػؿَیتدس 
 .39ػؿَیتدستطىیالتفشاهبسًَشی.

فصل سوم – مجازاتها
هبدُ-9تٌجیْبتاداسیثِتشتیتصیشػجبستٌذاص:
الف-اخكبسوتجیثذٍىدسجدسپشًٍذُاستخذاهی.
ة-تَثیخوتجیثبدسجدسپشًٍذُاستخذاهی.
فَقالؼبدُضغلیبػٌبٍیيهطبثِحذاوثشتبیهسَماصیههبُتبیهسبل.
ج-وسشحمَقٍ 
د-اًفػبلهَلتاصیههبُتبیهسبل.

ُ-تغییشهحلخغشافیبییخذهتثِهذتیهتبپٌحسبل.
دستگبُّبی هطوَل ایي

دستگبُّبیدٍلتی ٍ 

ٍ -تٌضل همبم ٍ یب هحشٍهیت اص اًتػبة ثِ پستْبی حسبس ٍ هذیشیتی دس 
لبًَى.
ص-تٌضلیهیبدٍگشٍٍُیبتؼَیكدساػكبییهیبدٍگشٍُثِهذتیهیبدٍسبل.
ح-ثبصخشیذ خذهتدس غَستداضتيووتشاص 23سبلسبثمِ خذهتدٍلتیدسهَسدهستخذهیيصى ٍووتشاص  25سبل
دسهَسد هستخذهیي هشد ثب پشداخت  33تب  45سٍص حمَق هجٌبی هشثَـ دس لجبل ّش سبل خذهت ثِ
سبثمِ خذهت دٍلتی  
تطخیعّیأتغبدسوٌٌذُسأی.
ـ -ثبصًطستگی دس غَست داضتي ثیص اص ثیست سبل سبثمِ خذهت دٍلتی ثشای هستخذهیي صى ٍثیص اص  25سبل
ثشایهستخذهیيهشدثشاسبسسٌَاتخذهتدٍلتیثبتملیلیهیبدٍگشٍُ.
سبثمِخذهتدٍلتی 
ی-اخشاجاصدستگبُهتجَع.
دستگبُّبیهطوَلایيلبًَى.

ن-اًفػبلدائناصخذهبتدٍلتیٍ
فَقالؼبدُ ضغل هستخذهبىهَؾَع ثٌذ ـ دس سِ سبل آخش
تجػشُ  -1دس احتسبة هؼذل خبلع حمَق ،تفبٍت تكجیك ٍ  
هیگیشد.
ٌّگبمثبصًطستگی،حمَقگشٍُخذیذ(پساصتٌضلیهتبدٍگشٍُ)هالنهحبسجِلشاس 

خذهتدس
تجػشُ  -2وسَس ثبصًطستگی یب حك ثیوِ (سْن وبسهٌذ)وبسهٌذاًی وِ دس اخشای ایيلبًَى ثِ اًفػبل داین ،اخشاج یب
هیضًَذ ٍ ًیض حمَق ٍهضایبی هشخػی استحمبلی استفبدُ ًطذُ آًبى ٍ دس هَسد هحىَهبى ثِ
ثبصخشیذی هحىَم ضذُ یب 
استفبدًُطذُّ،وچٌیيوسَسثبصًطستگییبحكثیوِوبسهٌذاًی

ثبصًطستگی،حمَقٍهضایبیهشخػیاستحمبلی
اًذ،لبثلپشداختاست.


گشدیذُ
وِدسگزضتِدساخشایهمشساتلبًًَیاصدستگبُدٍلتیهتجَعخَداخشاج
دستگبُّبیهطوَلایيلبًَىّستٌذٍسأی آًبى

ّیأتّبیثذٍییب تدذیذًظشً،وبیٌذُدٍلتدس ّشیهاص
تجػشُ  -3
هدبصاتّبی اداسی هؼتجش است ٍ ثِ هؼٌی اثجبت خشهْبیی وِ هَؾَع لبًَى

تٌْبدس هحذٍدُ 
ثِ تخلف اداسی وبسهٌذ  
هدبصاتْبیاسالهیاستً،یست.
ّیأتّبپساص سسیذگیثِاتْبمیباتْبهبتهٌتستثِوبسهٌذ،دس غَستاحشاص تخلفیب تخلفبت،دس هَسدّش
تجػشُ  -4
پشًٍذُغشفبًیىیاصهدبصاتْبیهَؾَعایيلبًَىسااػوبلخَاٌّذًوَد.

