دستوالعمل اجرايي مواد  19و  19قانون مديريت خدمات كشوري

مواد ( )19و ( )19قانون مديريت خدمات كشوري (بخشنامه شماره  937371مورخ  9717/99/93سازمان
مديريت و برنامه ريزي كشور)
بخشنامه به كليه دستگاههاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري
به منظور تحقق بند « »92سياستهاي كلي نظام اداري ابالغي مقام معظم رهبري و به استناد تبصره ( )7ماده
( )2آييننامه اجرايي مواد ( 19 ،17 ،43 ،41 ،42و  )17قانون مذكور (موضوع مصوبه شماره 22337/33147
مورخ  9741/2/4كميسيون امور اجتماعي و دولت الکترونيک هيأت دولت) و در راستاي برنامه صيانت از
حقوق مردم و سالمت اداري موضوع برنامه هفتم نقشه راه اصالح نظام اداري (مصوبه شوراي عالي اداري
ابالغي رياست محترم جمهور به شماره /017ک 971/17مورخ « ،)9717/9/97دستورالعمل اجرايي مواد ()19
و ( )19قانون مديريت خدمات كشوري» و ضمائم مربوطه به شرح پيوست ابالغ ميگردد .
با عنايت به برنامههاي دولت محترم و تأكيدات رياست محترم جمهوري مبني بر بهرهگيري از ظرفيتهاي
قانوني موجود در جهت مبارزه همهجانبه و برخورد قاطع با مفاسد اداري ،ضروري است كليه دستگاههاي
مشمول ضمن اهتمام ويژه در اجراي صحيح و مؤثر مواد ( )19و ( )19قانون مديريت خدمات كشوري و اين
دستورالعمل ،گزارش اجراي آن را مطابق ساز و كار تعيين شده به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اعالم
نمايند
محمود عسکري آزاد -جانشين رييس در توسعه مديريت و سرمايه انساني
دستورالعمل اجرايي مواد ( )19و ( )19قانون مديريت خدمات كشوري

تعاريف
ماده  -9واژهها و عبارات اختصاري مندرج در اين دستورالعمل در معاني زير به كار ميروند
الف -قانون :قانون مديريت خدمات كشوري
ب -بازرس :بازرس معتمد و متخصص موضوع تبصره يک ماده ( )19قانون مديريت خدمات كشوري
ج -بازرسي :بازرسي داخلي توسط بازرس معتمد و متخصص موضوع تبصره يک ماده ( )19قانون مديريت
خدمات كشوري

د -سازمان :سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هـ -بازرسي مستمر :مجموعه فعاليتهاي بازرسي است كه بر اساس برنامههاي مدون و منظم در خصوص
تخلفات موضوع ماده ( )19قانون مديريت خدمات كشوري با تعيين محدوده و زمان مشخص انجام ميپذيرد
و -بازرسي موردي :يکي از طرق بازرسي است كه خارج از برنامههاي مدون و متعاقب وصول شکايات و
گزارشهاي مقرون به صحت (نظير مراجعان ،سازمانهاي مردم نهاد و ساير كارمندان دستگاه كه به نحوي از
موضوع مطلع شدهاند) ،اعالم سازمان ،هيأت عالي نظارت ،دستور باالترين مقام دستگاه اجرايي يا مقامات و
مديران مجاز يا درخواست ساير مسؤولين ذيربط دستگاه در محدوده ماده ( )19قانون صورت ميپذيرد
ز -كميته :كميته سالمت اداري و صيانت از حقوق مردم موضوع بند «» 2قسمت «الف» بخشنامه شماره
 977/17/97239مورخ  9717/97/3معاونت وقت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور
شرايط بازرسان و تعداد آنها
ماده  -9بازرسان منتخب ميبايست متصف به امانتداري و صداقت بوده و از حسن شهرت برخوردار باشند و از
ميان افراد مطلع ،داراي تحصيالت عالي و با سوابق اجرايي مؤثر انتخاب شوند .در اجراي اين ماده بازرسان
ميبايست واجد شرايط ذيل باشند :
دارا بودن معيارهاي اخالق حرفهاي بازرسي نظير :شکيبايي ،جديت ،سختكوشي ،رازداري ،مثبتگرايي،انضباط ،خوشرفتاري و بيطرفي
كارشناس متخصص با مدرک تحصيلي حداقل ليسانسحداقل  0سال تجربه كاريآشنايي با مشاغل تخصصي دستگاه و شرح وظايف شاغلين اين مشاغلآشنايي با قوانين و مقررات ،ضوابط و رويههاي حاكم بر دستگاهامکان مشاركت در بازرسيهاي مستمر بدون ايجاد وقفه در وظايف مرتبط با پست سازماني-برخوردار بودن از توانايي باال در تجزيه و تحليل مسايل

ماده  -7تعداد بازرسان هر دستگاه اجرايي نبايد از هفت دهم درصد كل كاركنان (رسمي ،پيماني و قرارداد كار
معين) تجاوز نمايد .تعداد بازرسان حوزه ستادي كمتر از  9نفر نخواهد بود و براي واحدهاي خارج از مركز
حداقل يک نفر به عنوان بازرس تعيين خواهد شد
نحوه انتصاب بازرسان
ماده  -2انتصاب بازرسان (در واحدهاي ستادي و استاني) با پيشنهاد ناظر ارشد (موضوع ماده  1اين
دستورالعمل) ،تأييد كميته و حکم باالترين مقام دستگاه اجرايي صورت ميپذيرد
ماده  -0احکام بازرسان مطابق فرم ضميمه اين دستورالعمل و براي مدت  7سال صادر خواهد شد .بازرسان
موظفند پس از دريافت احکام خود سوگندنامه پيوست اين دستورالعمل را امضا نمايند
ماده  -1با انتصاب بازرسان موضوع ماده ()19قانون در ستاد دستگاه و واحدهاي تابعه استاني ،انتخاب بازرسان
موضوع بند «ج» ماده ( )9آييننامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرايي (تصويبنامه شماره
/37733ت77732ه ـ مورخ  9747/99/99هيأت وزيران) منتفي خواهد بود
آموزش و اطالع رساني
ماده  -3دستگاه هاي اجرايي مکلفند دوره هاي آموزشي بازرسان را مطابق با عناوين و سرفصل هايي كه
سازمان در قالب نظام آموزش كاركنان دولت ابالغ مي نمايد ،برنامه ريزي و اجرا نمايند
ماده  -4دستگاه هاي اجرايي موظفند به نحو مقتضي كارمندان و مديران مربوطه را از مفاد مواد ( )19و ()19
قانون و اقدامات اجرايي خود در اين باره آگاه و تدابير الزم را براي دريافت گزارش هاي مردمي در ارتباط با
تخلفات موضوع ماده ( )19قانون پيش بيني نمايند
تبصره :در اجراي اين ماده دستگاه هاي اجرايي مي بايست روش هاي نظارت مردمي و نحوه دريافت گزارش ها
و شکواييه هاي مربوطه مانند صندوق هاي ارتباط مستقيم ،پورتال دستگاه و پست صوتي را به شکل مناسب
اطالع رساني نمايند .نتيجه اقدامات و بررسي هاي انجام شده از طرفي نظير پورتال ،كتبي ،تلفني و پيامک به
اطالع گزارش دهند خواهد رسيد

هماهنگي و نظارت بر عملکرد بازرسين
ماده  -1مدير كل دفتر مديريت عملکرد (يا عناوين مشابه) به عنوان ناظر ارشد ،وظيفه پيشنهاد بازرسان،
سازماندهي ،هماهنگي ،هدايت ،آموزش ،نظارت و اخذ گزارش عملکرد بازرسان را در چارچوب اين
دستورالعمل و مصوبات كميته بر عهده دارد و بازرسان موظفند گزارش ماهيانه عملکرد خود را براي ايشان
ارسال نمايند
ماده  -97دفاتر حراست و ساير مراجع ذيربط دستگاه در حدود وظايف محوله همکاري الزم را با بازرسان
معمول خواهند داشت
ماده  -99در صورتي كه هر يک از بازرسان موضوع ماده ( )19قانون از موقعيت خود سوءاستفاده نمايند،
موضوع توسط ناظر ارشد يا ساير مراجع ذيصالح دستگاه به باالترين مقام دستگاه گزارش مي شود تا حسب
مورد مطابق ماده ( )99قانون رسيدگي به تخلفات اداري با وي برخورد يا دستور ارجاع پرونده به هيأت
رسيدگي به تخلفات اداري را صادر نمايد
شيوه هاي بازرسي و اولويت هاي آن
ماده  -99بازرسي هاي موضوع ماده ( )19قانون به صورت مستمر يا موردي انجام خواهد پذيرفت ،برنامه
بازرسي هاي مستمر با تأكيد بر اولويت هاي زير به تصويب كميته مي رسد
الف -گلوگاه ها و نقاط آسيب پذير دستگاه كه بيشتر در معرض وقوع تخلفات موضوع ماده ( )19قانون قرار
دارند( .نقاط مذكور ظرف مدت سه ماه از ابالغ اين دستورالعمل توسط كميته تعيين و اعالم خواهد شد)
ب -مشاغل در معرض آسيب
ج -پست هاي سازماني كه بر اساس آراي صادره و پرونده هاي متشکله در هيأت رسيدگي به تخلفات اداري
دستگاه بيشترين موارد مربوط به تخلفات موضوع ماده ( )19قانون توسط متصديان آنها انجام گرفته است
د -نقاطي كه بر اساس نظرسنجي هاي ساليانه يا گزارش هاي مردمي بيشترين موارد وقوع تخلفات موضوع
ماده ( )19قانون در آنجا گزارش شده است
هـ -اولويت هاي اعالمي سازمان يا ساير مراجع ذيربط
ماده  -97بازرسي حسب مورد توسط بازرس يا بازرسان انجام مي شود .ناظر ارشد مواردي را كه نيازمند
بازرسي گروهي است مشخص و سرپرست گروه را تعيين مي نمايد

نحوه تنظيم گزارش
ماده  -92گزارش هاي بازرسي بايد بر اساس ضوابط و قواعد گزارش نويسي و مطابق فرم ضميمه اين
دستورالعمل تهيه شوند
در گزارش هاي تنظيمي رعايت موارد زير الزامي است
الف -اسناد و مدارک مورد استناد بايد به ترتيب ارجاع ،شماره گذاري شده و اصل يا تصوير آنها در انتهاي
گزارش آورده شود
ب -پيش از تنظيم گزارش نهايي ،توضيحات فرد يا افراد ذيربط به صورت كتبي اخذ و اظهارات و دفاعيات
شفاهي آنها صورتجلسه شود .در صورتيکه كارمند از ارائه توضيح كتبي يا شفاهي خودداري نمايد ،بازرس
موظف است مراتب را در گزارش ذكر نمايد
ج -در گزارش هايي كه با موضوع اخذ رشوه تنظيم مي شود ،حداقل يکي از مصاديق مذكور در ماده ( )9آيين
نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاه هاي اجرايي (موضوع تصويب نامه شماره 77732/37733هـ
مورخ  )9747/99/99مورد استناد قرار گيرد
د -اصول طبقه بندي اسناد اداري رعايت شود
فرايند بازرسي
ماده  -90بازرسان مي توانند از طريق زير نسبت به كسب اطالعات مورد نياز اقدام نمايند
الف -مشاهده
ب -كسب اطالع از شهود و مطلعين
ج -مطالعه سوابق پرونده هاي موجود و تهيه مدارک از آنها
د -بررسي گزارش ها و شکوائيه هاي مکتوب ارباب رجوع و عنداللزوم مصاحبه با آنها
هـ -استعالم نظر مسئوالن و كاركنان ذيربط
ماده  - 91هر گاه در پايان بازرسي داليل و مداركي به دست آيد كه فردي مرتکب يکي از تخلفات موضوع ماده
( )19قانون شده ،بر اساس مراحل زير عمل خواهد شد

الف -بازرس گزارش خود را با ذكر داليل و پيوست مدارک براي مدير ذيربط ارسال مي نمايد
ب -مدير مربوط با قيد فوريت به موضوع رسيدگي نموده و ضمن بررسي داليل مذكور در گزارش و مستندات
پيوست ،حداكثر ظرف مدت  0روز كاري از تاريخ دريافت گزارش ،نظر خود مبني بر تأييد يا عدم تأييد گزارش
بازرسي را اعالم مي نمايد
د -در صورتيکه نظر مدير داير بر تأييد تخلف باشد ،بازرس مراتب را به همراه پيشنهادات مربوطه جهت اتخاذ
تصميم و اعمال مستقيم مجازات هاي مصرح در قسمت اخير يک ماده ( )19قانون به باالترين مقام دستگاه يا
مقامات و مديران مجاز گزارش مي نمايد
هـ -در صورتي كه مدير مربوطه گزارش بازرسي را تأييد نکند ،داليل خود را به صورت مستدل به بازرس اعالم
و مستندات مورد نظر را نيز پيوست مي نمايد .در اين حالت به شيوه زير عمل مي شود
 )9اگر استدالل ،داليل و مستندات مدير مربوطه به گونه اي باشد كه بازرس را در خصوص عدم وقوع تخلف
قانع نمايد ،ادامه رسيدگي متوقف ،سوابق مربوطه بايگاني و مراتب به اطالع ناظر ارشد خواهد رسيد
 )9با توجه به نظر مدير مربوطه ،بازرس مبادرت به تکميل گزارش و پيوست مستندات جديد مي نمايد و سپس
گزارش تکميلي مجدداً براي مدير مربوطه ارسال مي شود
مدير ذيربط با رعايت موعد مزبور ،نظر مجدد خود را اعالم مي نمايد
در صورتيکه گزارش اصالحي مورد تأييد مدير ذيربط قرار گيرد ،به شيوه بند (د) اين ماده اقدام خواهد شد
اگر مدير ذيربط بر نظر مخالف خود اصرار داشته باشد ،ولي تخلف از نظر بازرس محرز باشد ،مراتب با گزارش
بازرس به باالترين مقام دستگاه يا مقامات و مديران مجاز گزارش مي شود تا مطابق ماده ( )99قانون رسيدگي
به تخلفات اداري نسبت به برخورد با فرد متخلف اقدام شود يا دستور ارجاع موضوع به هيأت رسيدگي به
تخلفات اداري ذيربط و يا خاتمه رسيدگي و بايگاني موضوع را صادر نمايد .در صورتيکه تخلف كارمند در
هيأت تخلفات اداري احراز گردد با مدير مربوطه مطابق ماده ( )19قانون رفتار خواهد شد
تبصره  -9در اجراي تبصره يک ماده ( )19قانون و به منظور سرعت بخشي به فرآيند تصميم گيري و قاطعيت
برخورد با متخلفين ،باالترين مقام دستگاه اجرايي مي تواند اختيار اعمال مجازات هاي موضوع اين ماده را به
مقامات و مديران مجاز (نظير استانداران ،معاونين وزرا ،معاونين استانداران ،معاونين دستگاه هاي اجرايي،
مديران كل ملي و استاني) كتباً تفويض نمايد

تبصره  -9مقامات و مديراني كه به آنها تفويض اختيار شده مي توانند با طي فرآيند تأييد تخلف توسط بازرس
و تأييد مدير بالفصل كارمند ،رأساً نسبت به صدور حکم و اعمال مجازات هاي مربوطه اقدام نمايند
ماده  -93در صورتيکه باالترين مقام دستگاه يا مقامات و مديران مجاز گزارش هايي را كه در اجراي ماده ()19
قانون و اين دستورالعمل به وي ارائه مي شود ،ناقص تشخيص دهد ،دستور تکميل گزارش و رفع نواقص مورد
نظر را صادر مي نمايد .در اين حالت ،بازرس موظف است حداكثر ظرف مدت  97روز كاري گزارش را تکميل و
نواقص مربوطه را مرتفع نمايد
ماده  -94پس از اعمال مجازات در اجراي تبصره  9ماده ( )19قانون ،در صورت ارتکاب مجدد همان تخلف و
تأييد مراتب توسط مدير مربوطه ،گزارش بازرسي توسط بازرس به همراه سوابق مربوطه به هيأت رسيدگي به
تخلفات اداري ذيربط ارجاع مي نمايد .هيأت در صورت احراز تخلف ،مطابق تبصره دو ماده ( )19قانون ،يکي از
مجازات هاي بازخريدي ،اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتي را اعمال خواهد نمود
ماده  -91در مواردي كه بر اساس گزارش بازرسان موضوع ماده ( )19قانون يا حسب بررسي هاي ساير مراجع
ذيربط دستگاه ،مدير يا سرپرست بالفصل نيز به علت عدم اعمال نظارت ،كنترل مؤثر و حفظ روابط سالم
كارمند مقصر تشخيص داده شود ،در اجراي ماده ( )19قانون ،پرونده مدير ذيربط نيز به هيأت رسيدگي به
تخلفات اداري ارجاع خواهد شد
يادآوري :فرآيند اجرايي ماده ( )19قانون در ضميمه هاي شماره يک اين دستورالعمل ترسيم شده است
اقدامات حمايتي از بازرسين
ماده  -97بازرسين و ساير مراجع ذيربط بايد از افشاء اطالعات مربوط به هويت ،محل سکونت و كار مراجعان و
كارمندان گزارش دهنده تخلفات موضوع ماده ( )19قانون خودداري نمايند ،مگر با رضايت آنها .در صورت
ارجاع پرونده به مراجع قضايي ،افشاي هويت مخبرين و شهود تابع قوانين و مقررات مربوطه خواهد بود
ماده  - 99دستگاه هاي اجرايي موظفند در خصوص دعواهايي كه در مقام انجام وظايف قانوني عليه بازرساني
كه كارمند دستگاه اجرايي هستند ،مطرح مي شود ،مطابق ماده ( )44قانون ،خدمات حقوقي ارائه نمايند
ارزيابي عملکرد بازرسان
ماده  -99ناظر ارشد موظف است حداكثر تا پايان خرداد ماه ،گزارش ارزيابي عملکرد سال گذشته بازرسان را
مطابق فرم ضميمه شماره  1اين دستورالعمل تهيه و پس از تأييد كميته به باالترين مقام دستگاه ارائه نمايد

تبصره  -9باالترين مقام دستگاه در خصوص بركناري بازرساني كه امتياز ارزيابي آنها مطابق فرم مذكور كمتر از
 %17باشد اقدام و در مورد بازرساني كه نمره ارزيابي عملکرد آنها باالتر از  %40باشد ،مطابق ضوابط قانوني
مشوق هاي قانوني الزم را اعمال خواهد كرد
تبصره  -9عالوه بر مشوق هاي مربوط بر عملکرد ساليانه ،در مواردي كه تالش هاي بازرس منجر به كشف
پرونده مهمي از تخلفات موضوع ماده ( )19قانون گردد ،ناظر ارشد مي تواند به باالترين مقام دستگاه پيشنهاد
نمايد در چارچوب قوانين و مقررات موجود نسبت به اعطاي مشوق هاي معنوي و مادي ويژه به بازرس ذيربط
اقدام نمايند
ساير موارد
ماده  -97در مواردي كه بازرسان در جريان بازرسي هاي خود متوجه سوء جرياناتي شوند كه ناشي از فقدان
ضوابط و مقررات مناسب باشد يا با رويه هاي مخالف مقررات و ضوابط مواجه شوند ،موضوع را با ذكر داليل و
مستندات مربوطه همراه با پيشنهادهاي اصالحي مورد نظر به ناظر ارشد گزارش مي نمايند .در صورتي كه ناظر
ارشد نظر بازرس را قرين به صحت تشخيص دهد ،مراتب را به مراجع ذيصالح منعکس مي نمايد تا اصالحات
الزم را به عمل آورند
ماده  -92دستگاه هاي اجرايي مکلفند اسامي بازرسان و ناظر ارشد را از طريق سامانه الکترونيکي سازمان
اعالم و هر گونه تغيير احتمالي را در اين سامانه ثبت نموده و گزارش كلي اجراي مواد ( 19و  )19قانون و
دستورالعمل جاري را هر شش ماه يکبار بر اساس ساز و كار و اقالم اطالعاتي اعالمي به سازمان ارسال نمايند
(گزارش شش ماهه اول سال حداكثر تا پايان مهر ماه و گزارش شش ماهه دوم حداكثر تا پايان فروردين سال
بعد) .همچنين ،براي تشکيل و تکميل بانک هاي اطالعاتي مورد نياز ضرورت دارد گزارش اقدامات خود را
مطابق فرم هايي كه در سامانه الکترونيکي و سايت سازمان درج خواهد شد ،در دوره زماني فوق به سازمان
ارسال نمايند
الف -اسامي و مشخصات كارمنداني كه مرتکب يکي از تخلفات موضوع ماده ( )19قانون شده و يکي از مجازات
هاي مذكور در تبصره يک در خصوص آنها اعمال شده است
ب -اسامي و مشخصات كارمنداني كه با تکرار تخلف پرونده هاي آنها در اجراي تبصره « »9ماده ( )19قانون به
هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع و با اثبات تخلف به يکي از مجازات هاي مذكور در اين تبصره
محکوم شده يا برائت حاصل نموده اند (پس از قطعيت رأي)

ج -مشخصات اشخاص حقيقي و حقوقي كه به علت پرداخت رشوه به كارمندان دستگاه در مراجع قضايي
تحت تعقيب قرار گرفته اند
د -مشخصات اشخاص مذكور در بند فوق پس از قطعيت صدور حکم در مرجع قضايي (در اجراي تبصره «»2
ماده ( )19قانون و براي اعالم به ساير دستگاه هاي اجرايي به منظور خودداري از عقد هر گونه قرارداد با آنها)
ماده  -90در موارد زير بازرس از رسيدگي خودداري و مراتب را جهت اتخاذ تصميم و انتخاب بازرس جديد به
ناظر ارشد گزارش مي نمايد
الف -بازرس يا اقرباي نسبي يا سببي وي در موضوع نظارت و بازرسي داراي منفعت شخصي باشند
ب -فردي كه عملکرد وي مورد بازرسي است با بازرس داراي قرابت نسبي يا سببي باشد
ج -فردي كه عملکرد وي مورد بازرسي است با بازرس يا اقرباي مذكور داراي سابقه اختالف اداري ،دعوي
حقوقي يا كيفري باشد
ماده  -91باالترين مقام دستگاه اجرايي مسئوليت اجراي صحيح اين دستورالعمل را بر عهده دارد .
ماده  -93سازمان موظف است بر اساس گزارش دريافتي از دستگاه ها موضوع ماده  ،92گزارش عملکرد
كشوري اجراي مواد ( )19و ( )19قانون و اين دستورالعمل را در مقاطع شش ماهه (حداكثر تا پايان شهريور ماه
سال بعد) براي تقديم به شوراي عالي اداري و ساير مراجع ذيربط تهيه و ارائه نمايد
ماده  - 94اين دستورالعمل جايگزين بخشنامه شماره ( )91معاونت وقت توسعه مديريت و سرمايه انساني
رييس جمهور به شماره  977/17/0939مورخ  9717/2/93مي شود

