لبًَى هذيشيت خذهبت كشَسي
فصل ياصدّن  -حمَق ٍ تكبليف كبسهٌذاى

هبدُ  -91اخز سشَُ ٍ سَ ء استفبدُ اص همبم اداسي هوٌَع هي ثبشذ .استفبدُ اص ّشگًَِ اهتيبص ،تسْيالت،
حك هشبٍسُّ ،ذيِ ٍ هَاسد هشبثِ دس همبثل اًجبم ٍظبيف اداسي ٍ ٍظبيف هشتجظ ثب شغل تَسظ
كبسهٌذاى دستگاّْبي اجشايي دس توبم سغَح اص افشاد حميمي ٍ حمَلي ثِ جض دستگبُ ري

سثظ خَد

تخلف هحسَة هيشَد.
تجصشُ  -1دستگبّْبي اجشايي هؤظفٌذ ػالٍُ ثش ًظبست هستمين هذيشاى اص عشيك اًجبم ثبصسسيْبي
هستوش داخلي تَسظ ثبصسسبى هؼتوذ ٍ هتخصص دس اجشاي ايي هبدُ ًظبست هستمين ًوبيٌذ

 .چٌبًچِ

تخلف ّش يك اص كبسهٌذاى هستٌذ ثِ گضاسش حذالل يك ثبصسس هؼتوذ ثِ تأييذ هذيش هشثَعِ ثشسذ
ثبالتشيي همبم دستگبُ اجشايي يب همبهبت ٍ هذيشاى هجبص ،هيتَاًٌذ دستَساػوبل كسش يك سَم اص حمَق،
هضايب ٍ ػٌبٍيي هشبثِ ٍ يب اًفصبل اص خذهبت دٍلتي ثشاي هذت يك هبُ تب يك سبل سا ثشاي فشد هتخلف
صبدس ًوبيٌذ.
تجصشُ  -2دس صَست تكشاس ايي تخلف ثِ استٌبد گضاسشْبيي كِ ثِ تأييذ ثبصسس هؼتوذ ٍ هذيش هشثَعِ
ثشسذ پشًٍذُ فشد خبعي ثِ ّيئت ّبي سسيذگي ثِ تخلفبت اداسي اسجبع ٍ يكي اص هجبصاتْبي ثبصخشيذ،
اخشاج ٍ اًفصبل دائن اص خذهبت دٍلتي اػوبل خَاّذ شذ.
تجصشُ  -3دستگبّْبي اجشايي هؤظف است اسبهي افشاد حميمي ٍ حمَلي سشَُ دٌّذُ ثِ كبسهٌذاى
دستگبّْبي اجشاي سا جْت هوٌَػيت ػمذ لشاسداد ثِ كليِ دستگبّْبي اجشايي اػالم ًوبيذ.
تجصشُ  -4سبصهبى هؤظف است اسبهي افشاد حميمي ٍ حمَلي سشَُ دٌّذُ ثِ كبسهٌذاى دستگبّْبي
اجشايي سا جْت هوٌَػيت ػمذ لشاسداد ثِ كليِ دستگبّْبي اجشايي اػالم ًوبيذ.
هبدُ  -92هذيشاى ٍ سشپشستبى ثالفصل ،هسئَل ًظبست ٍ كٌتشل ٍ حفظ سٍاثظ سبلن كبسهٌذاى خَد دس
اًجبم ٍظبيف هحَلِ هي ثبشٌذ ٍ دس هَسد ػولكشد آًبى ثبيذ پبسخگَ ثبشٌذ  .دس صَستي كِ كبسهٌذاى
هضثَس ثب الذاهبت خَد هَجت ضشس ٍ صيبى دٍلت گشدًذ ٍ يب تخلفبتي ًظيش سشَُ ٍ يب سَ ء استفبدُ دس
حيغِ هذيشيت هسئَالى هضثَس هشبّذُ ٍ اثجبت گشدد ،ػالٍُ ثش ثشخَسد ثب كبسهٌذاى خبعي ثب هذيساى ٍ

سشپشستبى كبسهٌذاى (حست هَسد ) ًيض كِ دس كشف تخلف يب جشاين اّوبل ًوَدُ ثبشٌذ هغبثك لَاًيي
هشثَط ،ثب آًبى سفتبس خَاّذ شذ.
هبدُ  -93كليِ كبسهٌذاى دستگبّْبي اجشائي مٍ ظفٌذ دس سبػبت تؼييي شذُ هَضَع هبدُ ( )87ثِ اًجبم
ٍظبيف هشثَط ثپشداصًذ ٍ دس صَستي كِ دس هَالغ ضشٍسي خبسج اص ٍلت اداسي همشس ٍ يب ايبم تؼظ يل
ثِ خذهبت آًبى ًيبص ثبشذ ثشاسبس اػالم ًيبص دستگبُ هكلف ثِ حضَس دس هحل كبس ٍ اًجبم ٍظبيف
هحَلِ دس لجبل حكالضحوِ يب اضبفِكبسي ثشاثش همشسات هشثَط خَاٌّذ ثَد.

