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  بسمه تعالی
  ریزي کشور   سازمان مدیریت و برنامه– وزارت دادگستري - نهاد ریاست جمهوري

  
ریـزي    سازمان مدیریت و برنامـه 29/1/1383 مورخ 11750/101 بنا به پیشنهاد شماره    1/9/1383هیأت وزیران در جلسه مورخ      

قانون رسیدگی به تخلفـات اداري  ) 27(ان و ماده کشور و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایر        
هاي اجرایی به موجب قوانین براي پیـشگیري و مبـارزه بـا فـساد در       و به منظور تأمین اجراي وظایفی که دستگاه 1372 مصوب   –

 کـار اداري  بینـی سـاز و   نامه اجرایی قانون رسـیدگی بـه تخلفـات اداري و پـیش     نظام اداري بر عهده دارند و همچین تکمیل آیین 
هـاي اجرایـی را بـه شـرح زیـر       نامـه پیـشگیري و مبـارزه بـا رشـوه در دسـتگاه        رسانی به مردم ، آیـین       مناسب براي تسهیل خدمات   

  :تصویب نمود
  

  هاي اجرایی نامه پیشگیري و مبارزه  با رشوه در دستگاه آیین
  

   مصادیق رشوه -فصل اول
ی که مطـابق بنـدهاي ذیـل مبـادرت بـه اخـذ وجـه و یـا مـال نماینـد یـا سـند                 هاي اجرای    کارکنان و مسئوالن دستگاه    -1 ماده  

پرداخت وجه یا تسلیم مالی را دریافت  کنند یا موجبات جلب موافقت ومذاکره و یا وصول و ایصال مال یا سـند پرداخـت وجـه       
هـاي    پرونـده آنـان بـه هیـأت    – 1372 مـصوب  –قانون رسیدگی به تخلفات اداري     ) 8(ماده  ) 17(را فراهم نمایند، با توجه به بند        

  .رسیدگی به تخلفات اداري براي اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد
  . گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است-الف
قـدار فـاحش کمتـر     اخذ مالی بالعوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً بـه م       -ب

  .از قیمت 
  .رجوع بدون رعایت مقررات مربوط  فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور مستقیم یا غیرمستقیم به ارباب-ج
 فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبیل مذاکره جلب موافقـت یـا وصـول و ایـصال وجـه یـا مـال یـا سـند پرداخـت وجـه از                    -د
   .رجوع ارباب
رجوع به طور مستقیم یـا غیرمـستقیم بـراي انجـام دادن       یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب      اخذ -هـ

  .یا ندادن امري که مربوط به دستگاه اجرایی می باشد
عایـت  خواري  تلقی می شـود، از جملـه هرگونـه ابـراء یـا اعطـاء وام بـدون ر              اخذ هرگونه مال دیگري که در عرف رشوه        -و

ضوابط یا پذیرفتن تعهد یامسئولیتی که من غیر حق صورت گرفته باشد و همچنین گرفتن پاداش و قائل شـدن تخفیـف و مزیـت           
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خاص براي ارایه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج از ضـوابط کـه موجـب بخـشودگی یـا تخفیـف          
  .گردد
  

  جرایی هاي ا  تکالیف و وظایف دستگاه-فصل دوم
بایـد   نسبت به انجام موارد ذیل می نامه این آییننامه براي تحقق اهداف این آیین) 16( کلیه دستگاه هاي موضوع ماده -2ماده 

  :اقدام نمایند
نمودن روشهاي انجـام خـدماتی کـه بـه      رسانی مناسب به مردم، اصالح وکوتاه  سازي مراحل انجام خدمات اطالع       شفاف -الف

هـایی کـه از طـرف     العمـل  ردد، توسعه فناوري اداري، انجـام نظرسـنجی از مـردم و مراجعـان براسـاس دسـتور       گ  مردم ارایه می  
رجـوع در نظـام اداري و مـصوبات     طرح تکریم مردم و جلب رضایت اربـاب       . (گردد  ریزي صادر می    سازمان مدیریت و برنامه   
  )هاي اداري ها و روش مربوط به اصالح سیستم

  .نامه به طور کامل مطلع شده باشند ربط از مفاد  این آیین  نحوي که کارکنان ذي آموزش کارکنان به-ب
 انتخاب بازرس یا بازرسان از طرف وزراء و رؤسـاي سـازمانها، اسـتانداران، مـدیران عامـل ، شـرکتها، رؤسـاي سـازمانها،                -ج

ارایــه گــزارش در حیطــه وظــایف مــدیران کــل واحــدهاي اســتانی بــراي انجــام نظارتهــاي الزم بــه طریــق مقتــضی و تهیــه و  
  .ومأموریتهاي محوله

نامه را گزارش نموده وگزارش آنان منجر به صـدور حکـم قطعـی     این آیین) 1( تشویق اشخاصی که تخلفات موضوع ماده  -د
وزیـران  ریزي کشور به تـصویب هیـأت    اي که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه نامه نامه شده باشد، مطابق آیین    براساس آیین 

  .رسد می
بینی حق فسخ براي دستگاه اجرایی در قرارداد بااشخاص حقیقی و حقوقی به منظور اعمال حق مـذکور در مـواردي                پیش -هـ

  .نامه شود آیین) 1(که به تشخیص دستگاه اجرایی طرف قرارداد مرتکب یکی از اعمال بندهاي ماده 
  

   تکالیف و وظایف کارکنان -فصل سوم
نـسبت  ) 1(نامه مکلفند در صورت اطالع از وقوع اقدامات مندرج در مـاده      هاي موضوع آیین    کارکنان دستگاه  کلیه   -3ماده  

به خود یا دیگر کارکنان مراتب را با ذکر مشخـصات فـرد یـا افـراد پیـشنهاد کننـده بـه هیأتهـاي رسـیدگی بـه تخلفـات اداري و                    
   .گیري شود تا مطابق قانون پی. مقامات مافوق اطالع دهند

هاي اجرایی از وي تقاضاي رشوه شده و یا رشـوه اخـذ شـده باشـد یـا تـالش             هر شخصی که در ارتباط با وظایف دستگاه        -4ماده  
نامـه گـزارش کامـل موضـوع      آیین) 2(ماده  )ج(براي گرفتن رشوه از وي شده باشد دراولین فرصت به مسئوالن یا بازرسان موضوع بند           
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انـد بـه    این رشوه را تقاضا نموده یا به دسـت آورده یـا بـراي بـه دسـت آوردن آن تـالش کـرده          و مشخصات شخص یا اشخاصی را که        
  .مسئوالن مربوط ارایه دهد

  
  گیرندگان و مجازاتهاي اداري   نحوه رسیدگی به تخلفات رشوه-فصل چهارم

و اعمـال  ) 1( موضـوع مـاده   گیري و رسـیدگی بـه تخلفـات    نامه به ترتیب زیر براي پی   هاي مشمول این آیین      دستگاه -5ماده  
  :مجازات اقدام خواهند نمود

قانون رسیدگی به تخلفات اداري چنانچه از طریـق بازرسـان انتـصابی بـه وقـوع تخلفـات            ) 12( مقامات مندرج در ماده      - الف
نـد حـسب   نامه توسط هر یک از کارکنان یا مدیران و مسئوالن مربوط اطـالع حاصـل نماینـد مکلف             این آیین ) 1(موضوع ماده   

قـانون رسـیدگی بـه تخلفـات اداري     ) 9(مـاده  ) ج(و )ب(و ) الف(اهمیت موضوع نسبت به اعمال یکی از مجازاتهاي بندهاي    
  . اقدام نمایند

ربط، هیئتهاي رسیدگی بـه تخلفـات اداري مکلفنـد بـا       در صورت تکرار تخلف با گزارش و تأیید بازرسان یا مدیران ذي        -ب
بـه اسـتثناي   (قانون یاد شده ) 9(اسیت آن کارمندان متخلف را به یکی از مجازاتهاي مقرر در ماده      توجه به میزان تخلف و حس     
  .محکوم نمایند) موارد مذکور در بند فوق

) 9(نامه متخلف با تقاضاي اعمـال اشـد مجازاتهـاي منـدرج در مـاده       این آیین) 1( در صورت تکرار تخلف موضوع ماده      -ج  
اداري به یکی مجازاتهاي  بازخرید خدمت، اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی توسـط هیئـت   قانون رسیدگی به تخلفات  

  .رسیدگی به تخلفات اداري محکوم خواهد شد
بـدون طـی   ) 9(هاي رسیدگی به تخلفـات اداري در مـاده     مراحل مذکور در این ماده مانع از اعمال اختیارات هیئت    -1تبصره  

را بـراي بـار اول یـا    ) ج(ها می توانند حسب درجه اهمیت تخلف موضوع مجازاتهاي بنـد       و هیئت باشد    الذکر نمی   مراحل فوق 
  دوم اعمال نمایند

توانند کارکنانی را کـه پرونـده آنـان بـه      قانون رسیدگی به تخلفات اداري می) 13(ربط با توجه به ماده   مقامات ذي-2تبصره  
  .د حداکثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمایندشو هاي رسیدگی به تخلفات اداري ارجاع می هیأت

باشند مکلفند بـر اسـاس قـوانین و مقـررات      هاي اجرایی که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات ادراي نمی        دستگاه  -3تبصره  
  .مربوط به خود با تخلفات مندرج در این مقررات برخورد نمایند

شوند با تقاضـاي  ) 1(نامه مرتکب تخلفات بندهاي ماده  این آیین) 2(ه ماد) ج( در صورتی که بازرسان موضوع بند     -4تبصره  
چنانچـه تخلـف   . هاي مزبور معرفـی خواهنـد شـد    اعمال اشد مجازاتهاي مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات ادراي به هیئت          

) 19(ترتیـب مقـرر در مـاده    ارتکابی بازرس عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشـته باشـد، پرونـده آن بـه           
  .قانون رسیدگی به تخلفات اداري به مراجع قضایی صالح ارجاع خواهد شد
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، )د(، )ج(، )ب(نامه که واجد جنبه جزایـی اسـت، خـصوصاً بنـدهاي      این آیین) 1( در مورد تخلفات موضوع بندهاي ماده        -6ماده  
قـانون رسـیدگی  بـه تخلفـات اداري مراتـب را      ) 19(ا رعایـت مـاده     این ماده، هیئت رسیدگی به تخلفات اداري مکلف اسـت بـ           ) هـ(و  

  .جهت رسیدگی به مراجع قضایی صالح نیز منعکس نماید
 در صورتی که اشخاص حقیقی و یا حقوقی طرف قرارداد با دستگاه هاي اجرایی مرتکـب یکـی از اعمـال بنـدهاي       -7ماده  

 قرارداد جدیـد بـا اشـخاص یـاد شـده بـه مـدت پـنج سـال نمـی باشـد وایـن             آیین نامه شوند دستگاه ذیربط مجاز به عقد   ) 1(ماده  
  .موضوع باید در شرایط معامالت با اشخاص حقیقی و حقوقی درج گردد

 دستگاه اجرایی مربوط موظف است مشخصات اشخاص حقیقی یا حقوقی موضوع این ماده را به سازمان مـدیریت      -1تبصره  
  .ریزي کشور نیز اعالم دارد و برنامه
 در صورتی که اشخاص یاد شده حداقل دوبـار مرتکـب تخلـف منـدرج در ایـن مـاده گردنـد سـازمان مـدیریت و          -2تبصره  
هاي اجرایی خودداري از انجام معامله بـا اشـخاص مزبـور     ریزي کشور موظف است ضمن اعالم نام آنها به کلیه دستگاه            برنامه

  .را جزء شرایط عمومی پیمان لحاظ نماید
  :باشد نامه به شرح زیر می این آیین) 2(ماده ) ج(ایط انتخاب بازرسان موضوع بند  شر-8ماده 
  . بازرسان باید از بین افراد امین، مطلع با حسن سابقه انتخاب شوند-الف
باید به تأیید واحدهاي ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات هر دسـتگاه یـا واحـدهاي مـشابه                 صالحیت بازرسان می   -ب

  .برسد
  . هماهنگی، آموزش و نظارت بر کار بازرسان به عهده دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه است-ج
ریـزي کـشور تهیـه      بازرسان موظفند سوگندنامه مخـصوص را کـه بـراي همـین منظـور توسـط سـازمان مـدیریت و برنامـه                   -د
  .گردد، امضاء نمایند می
اي کـه توسـط بازرسـان     ها و کارآیی و حجـم مـسئولیت محولـه و خـدمات برجـسته      نمنديتوانند حسب توا ها می   دستگاه -هـ  

مجمـوع حقـوق و   %) 30( کارکنان دولت تا میزان سـی درصـد  قانون نظام هماهنگ پرداخت   ) 6(گردد به استناد ماده       انجام می 
  . بازرسی به بازرسان پرداخت نمایند ویژهالعاده فوقفوق العاده هاي مربوط به عنوان 

باشد و تا زمانی که مستخدم به عنوان بـازرس انجـام     است و مشمول کسر کسور بازنشستگی نمیرالعاده یاد شده غیر مستم   فوق
  .گردد با نظر دستگاه ذیربط قابل پرداخت است هاي بازرسی آن واصل می نماید و گزارش وظیفه می

اي بـراي پیگیـري و کـشف مـوارد      نی کـه خـدمات برجـسته   از بازرسـا %) 40(توانند حداکثر به چهل درصـد        ها می    دستگاه -و
قـانون اسـتخدام کـشوري و    ) 41(دهند تا یک ماه حقوق و مزایا عالوه بر پاداش پایان سال در چارچوب ماده   تخلف انجام می  

  .احکام مشابه به عنوان پاداش پرداخت نمایند
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 مـورخ  35665/1801 شـماره   شـکایات، موضـوع بخـشنامه    بازرسان با پیشنهاد واحدهاي ارزیابی عملکرد و پاسخگویی بـه        -ز
هـاي مربـوط و یـا بـا      تواند با حفـظ پـست و مـسئولیت    دفتر مذکور می. شوند ، و با تأیید مقامات مسئول منصوب می    4/3/1382

در هـر حالـت بازرسـان از    . هـاي سـازمانی بـه پـست بـازرس بـراي انجـام وظـایف بازرسـی اسـتفاده نمایـد                    تغییر عنوان پـست   
  .مند خواهند شد هاي ویژه بازرسی بهره العاده وقف
 در واحدهاي استانی بازرسان با پیشنهاد رؤساي سازمانهاي استانی یا مدیران کل استان و تأیید واحدهاي ارزیابی عملکـرد          -ح

  .شوند و پاسخگویی به شکایات در مرکز منصوب می
دار بازرسـی و انجـام ایـن     ها، عهـده  نامه در استانداري د این آیین بازرسان منصوب از طرف استانداران عالوه بر اجراي مفا        -ط

  .باشند وظایف در سایر واحدهاي استانی نیز می
کـل کارکنـان تجـاوز نمایـد بـراي مـوارد خـاص بـا تأییـد سـازمان           %) 5/0( تعداد بازرسان هر دستگاه نباید از نیم درصـد       -ي

  . استریزي کشور این درصد قابل افزایش مدیریت و برنامه
هـاي موضـوع ایـن      در صورتی که هر یک از کارکنان واحدهاي تحت سرپرستی مدیران رؤسا و مـسئوالن سـازمان             -9ماده  
نامه شوند بـه مـدیران و مـسئوالن مربـوط بـه بـار اول تـذکر داده          این آیین ) 1(نامه مرتکب یکی از تخلفات مندرج در ماده           آیین

هاي یاد شـده محـروم و بـراي بـار سـوم تـا دو سـال از انتـصاب بـه           ز انتصاب به سمتخواهد شد و براي بار دوم مدت شش ماه ا   
  .هاي مزبور ممنوع خواهند شد پست

 اربـاب رجـوع،   هـاي نظرسـنجی از مـردم و    ریـزي کـشور مکلـف اسـت براسـاس روش       سـازمان مـدیریت و برنامـه    -10ماده  
درجـه سـالمت اداري و میـزان شـیوع     ن آیـین نامـه را از نظـر    گزارشات بازرسان و سایر منابع، هر ساله دستگاه هـاي مـشمول ایـ    

 تجزیه و تحلیل و سطح بندي نماید و نتایج را همراه با راهکارهاي اجرایی به رییس جمهور و دیگـر مـسئوالن       ،بندي  رشوه، طبقه 
بـا سـازمان مـدیریت و    نامه براي انجام مطلوب این مـاده مکلـف بـه همکـاري            هاي مشمول این آیین     دستگاهکلیه   .منعکس نماید 

  .باشند ریزي کشور می برنامه
نامـه بـه    ریزي کشور موظف است اقدامات الزم را براي توجیه و پیگیري اجراي این آیـین    سازمان مدیریت و برنامه    -11ماده  

  .عمل آورد
نان خود را کـه بیـشتر در   هایی از کارک نامه واحدها و گروه هاي اجرایی موظفند براي اجراي دقیق این آیین     دستگاه -12ماده  

  .پذیر را با جدیت و اولویت اصالح نمایند بندي نمایند و نقاط آسیب باشند اولویت معرض دریافت و پرداخت رشوه می
نامه موظفند طی حکمی یکی از معاونـان دسـتگاه را کـه مـسئول اجـراي       هاي مشمول این آیین     هر کدام از دستگاه    -13ماده  

باشـد مـسئول     می1/6/1381 هـ 26394ت/21619ضایت ارباب رجوع، موضوع تصویب نامه شماره        طرح تکریم مردم و جلب ر     
ریـزي   هاي مربوط را هر شش مـاه یکبـار بـه سـازمان مـدیریت و برنامـه          نامه نمایند و گزارش     پیگیري، نظارت و اجراي این آیین     



 ٦

جرایـی را تهیـه و بـه ریـیس جمهـور و شـورایعالی       هـاي ا  بندي، گزارش دسـتگاه  سازمان یاد شده پس از جمع   . کشور ارایه دهند  
  .کند اداري تقدیم می

ربط در هر دستگاه اجرایی، رفـع موانـع و مـشکالت اجرایـی، دریافـت        به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدهاي ذي-1تبصره  
ایـن  ) 13(وضـوع مـاده    اجرایـی م  نامه، کـار گروهـی بـا مـسئولیت معـاون دسـتگاه          گزارشات و پیگیري مستمر اجرایی این آیین      

هـا و   ، مـسئول واحـد بهبـود سیـستم    )دبیر کارگروه(نامه و با عضویت مسئول واحد ارزیابی عملکرد و پاسخویی به شکایات       آیین
در (هاي رسیدگی بـه تخلفـات اداري یـا ریـیس هیئـت بـدوي            هاي اداري، مسئول واحد حراست، مسئول هماهنگی هیئت         روش

  .گردد  بازرسان تشکیل میو یکی از) صورت تشکیل هیئت
نامـه بـه کـار     ها و اقدامات قانونی خـود را در خـصوص ایـن تـصویب      واحدهاي حراست موظفند که نتایج بازرسی    -2تبصره  

  .گروه یاد شده ارایه نمایند
 ریزي کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علـوم،   سازمان مدیریت و برنامه   -14ماده

تحقیقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش و پرورش و سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایـران مکلفنـد در               
هـاي مـورد عمـل و     هاي انجـام شـده در جهـت اصـالح روش      جهت افزایش آگاهی عمومی مردم از قوانین و مقررات و فعالیت          

) فرهنـگ سـازي  (هاي آموزشـی معـارف اسـالمی     زي و اصالح برنامهری جلب مشارکت مردم براي رفع معضالت موجود، برنامه    
آموزان، دانشجویان، کارگزاران دولت و کلیه افراد جامعه بـه منظـور افـزایش مهارتهـاي رفتـاري و تغییـر گـرایش و            براي دانش 

د شـده مکلـف بـه    هـاي یـا   دسـتگاه . نگرش ذهنی و ایجاد بسترهاي مناسب فرهنـگ فـساد سـتیزي اقـدامات الزم را انجـام دهنـد            
  .باشند ریزي کشور می همکاري با سازمان مدیریت و برنامه

دبیـر  . نامه بر عهده دبیرخانه ستاد ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد خواهـد بـود          مسئولیت پیگیري این آیین    -15ماده  
  .ستاد یاد شده گزارشی از پیشرفت کار به رییس جمهور و ستاد ارایه خواهد نمود

 اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوري     قـانون برنامـه چهـارم توسـعه اقتـصادي،     ) 160(هاي مـذکور درمـاده      کلیه دستگاه  -16ماده  
هاي دولتی، نهادهاي عمومی غیـر دولتـی    ها و بیمه  و نیروي انتظامی و کارکنان قوه قضاییه، بانک        -1383 مصوب   -اسالمی ایران 
  . ندباش نامه می ها مشمول این آیین و شهرداري

  
           محمد رضا عارف                                                                                                    

  معاون اول رییس جمهور                                                                              
  

  
 


