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بسمهتعالي
بخشنامه به دستگاه های اجرایی موضوع ماده  5قانون مدیریت خدمات کشوری

باسالم و احترام؛
به پیوست بخشنامه شماره  290823مورخ  1399/6/5سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع نحوه اعمال
تخلفات کارکنان مبنی بر عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی و ضوابط ابالغی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا
جهت اطالع و اقدام الزم ارسال می گردد .

نعمت اهلل اکبری
رئیس سازمان

رونوشت:
جناب آقاي دكتر رضايي استاندار محترم استان جهت استحضار
جناب آقاي نيك اقبالي معاون محترم توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان جهت اطالع

اصفهان .میدان بزرگمهر .خیابان سلمان فارسی (مشتاق دوم) .بعد از پل تاریخی شهرستان
فکس 32616112
تلفنخانه 32607031-4
کدپستی 81581-84411

ش ش4364962 :

معاون رئیس جمهور
و
رئیس سازمان

ریاست جمهوری

سازمان اداری و استخدا می کشور

شماره انهم :

290823

اترخی انهم :

1399/06/05

ویپست :

ندارد

هب انم خدا
بخشنامه به دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( )5قانون مدیریت خدمات کشوری

پیرو بخشنامه شماره 205730مورخ  1399/4/24و با توجه به جزء های(الف) و (د) بند( )1از مصوبات سی و سومین جلسه
ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا به تاریخ  99/5/25که به شرح زیر به تایید ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران رسیده است:
 .1اعمال مجازات به دلیل عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی:
الف – حوزه اداری
 -1عدم رعایت شیوه نامههای بهداشتی و ضوابط ابالغی ستاد مدیریت کرونا از سوی کارکنان
و مدیران دستگاههای اجرایی ،تخلف محسوب می شود.
 -2اعمال مجازات بندهای الف ،ب ،ج و د ماده  9قانون رسیدگی به تخلفات اداری به معاونین
باالترین مقام دستگاه اجرایی و مدیران کل بدون ارجاع به هیاتهای رسیدگی به تخلفات
اداری به شرح ذیل است:

مرتبه اول  :اخطار کتبی بدون درج در پرونده
مرتبه دوم  :توبیخ کتبی با درج در پرونده
مرتبه سوم  :کسر یک سوم حقوق و فوقالعاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر به مدت یک ماه
مرتبه چهارم :کسر یک سوم حقوق و فوقالعاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر به مدت سه ماه
مرتبه پنجم :انفصال موقت حداکثر تا سه ماه
تبصره اول :مجازاتهای موضوع این بند قطعی و غیرقابل تجدیدنظر می باشد.
تبصره دوم :ترتیبات اجرایی این بند توسط سازمان اداری و استخدامی کشور ابالغ میشود.
د .حوزه عمومی (مردم)
 -1استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی برای کلیه آحاد جامعه در وسایل حمل و نقل
عمومی ،مراکز تجمع سربسته ،محیطهای صنفی و اداری الزامی است.
 -2ارایه خدمات و تسهیالت اداری ،انتظامی ،قضایی ،رفاهی ،بانکی و خدماتی از سوی
دستگاههای دولتی و غیردولتی به افراد و مراجعهکنندگانی که از ماسک استفاده نکرده و یا فاصله
اجتماعی را رعایت نمی کنند ،ممنوع بوده و متخلفین در زمینه ارایه خدمات بر حسب مورد ،طبق
بندهای الف ،ب و ج این مصوبه مجازات خواهند شد.

موارد زیر برای اجرا ابالغ می گردد:
 -1عدم رعایت شیوه نامههای بهداشتی و ضوابط ابالغی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا از جمله :عدم استفاده از ماسک
و عدم رعایت فاصله اجتماعی در محیط های اداری ،ارائه خدمات و تسهیالت اداری ،انتظامی ،قضایی ،رفاهی،

خیابان شهید مطهری-بعد از چهارراه مفتح-خیابان جهانتاب-پالک  44و 46

مرکز تلفن85350:

دورن گار85353000:

کدپستی1576613913:

ش ش4338625 :

معاون رئیس جمهور
و
رئیس سازمان

ریاست جمهوری

سازمان اداری و استخدا می کشور

شماره انهم :

290823

اترخی انهم :

1399/06/05

ویپست :

ندارد

بانکی و خدماتی از سوی کارکنان دستگاه های اجرایی به افراد و مراجعه کنندگانی که از ماسک استفاده نمی کنند
و یا فاصله اجتماعی یا سایر ضوابط ابالغی را رعایت نمی نمایند ،تخلف اداری محسوب شده و با خاطیان بر اساس
ماده  12قانون رسیدگی به تخلفات اداری بدون ارجاع پرونده به هیات رسیدگی به تخلفات اداری و مستقیما از
سوی مدیران به ترتیب زیر برخورد خواهد شد :
مرتبه اول  :اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی (موضوع بند"الف" ماده  9قانون رسیدگی به تخلفات اداری).
مرتبه دوم  :توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی (موضوع بند "ب" ماده  9قانون رسیدگی به تخلفات اداری).
مرتبه سوم  :کسر یک سوم حقوق و فوقالعاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر به مدت یک ماه (موضوع بند
"ج" ماده  9قانون رسیدگی به تخلفات اداری) .
مرتبه چهارم  :کسر یک سوم حقوق و فوقالعاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر به مدت سه ماه (موضوع بند
"ج" ماده  9قانون رسیدگی به تخلفات اداری) .
مرتبه پنجم  :انفصال موقت حداکثر تا سه ماه (موضوع بند "د" ماده  9قانون رسیدگی به تخلفات اداری) .
ارتکاب هم زمان بیش از یک مورد از مصوبات ابالغی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا ،نظیر :عدم استفاده از
ماسک و یا عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی از سوی کارکنان و ارائه خدمات و تسهیالت به افراد موضوع
موضوع بند (د) ،در هر مرتبه از مجازاتهای فوق موجب اعمال مجازات یک مرتبه باالتر خواهد بود.
-2کلیه مقامات مذکور در ماده  12قانون رسیدگی به تخلفات اداری موظفند برای تسریع و افزایش اثربخشی اعمال
مجازات ها نسبت به تفویض اختیار موضوع این ماده به معاونان و مدیران استانی اقدام کنند تا شرایط قانونی اعمال
مستقیم مجازاتهای فوق فراهم شود.
 -3نمایندگان موضوع ماده  34آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مسئوالن هماهنگی هیاتهای
دستگاهها) موظفند گزارش اعمال مجازاتهای موضوع این بخشنامه را به صورت ماهانه به دبیرخانه هیات عالی
نظارت ،مستقر در سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه نمایند.

جمشید انصاری

رونوشت:
 برادر ارجمند جناب آقای دکتر واعظی رئیس محترم دفتر رئیس جمهور برای استحضار. برادر ارجمند جناب آقای دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی برای استحضار. مسئوالن محترم هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری برای اطالع واقدام الزم .
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